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ALGEMEEN

Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van 2021. Het bestuur streeft ernaar drie keer per jaar alle
leden middels een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de stand van zaken van onze vereniging.
Door Corona en het wegvallen van enkele zittende bestuursleden is er vertraging opgetreden in de
frequentie van onze nieuwsbrief.
Ondanks de Corona, heeft het bestuur inmiddels samen met alle commissies en vrijwilligers verschillende
activiteiten weer kunnen opstarten en nieuwe projecten kunnen opzetten, met in achtneming van de
heersende RIVM richtlijnen.

DROEVIG BERICHT
Helaas heeft Corona in verschillende families veel leed veroorzaakt. Ook binnen
ASAN zijn we geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de Coronabesmettingen.
Met veel verdriet en pijn in ons hart hebben we op 27 april jl. afscheid moeten
nemen van onze zeer gewaardeerde, gepassioneerde en bevlogen 1e secretaris,
dhr. Iwan Raghoebarsing. Iwan heeft zich volledig ingezet om het ASAN gebouw
in de laatste fase te kunnen realiseren en de opening groots op te zetten.
Procedurele problemen en allerlei juridische kwesties die op het pad van ASAN
kwamen, heeft hij daadkrachtig opgepakt.
We danken Iwan vanaf deze plek in de nieuwsbrief nogmaals voor al zijn
werk en inzet. ASAN mist in Iwan Raghoebarsing een hardwerkende en bevlogen Samaj-sevak.

TIJDELIJKE BESTUURSSAMENSTELLING
Zoals eerder is aangegeven, zijn er enkele zittende bestuursleden niet meer beschikbaar in het ASANbestuur. Inmiddels heeft de voorzitter, Amresh B. Tewarie, de volgende personen bereid gevonden om
het bestuur tijdelijk aan te vullen: dhr. Rajesh Soekhram, mw. Santoesha Mangrey en mw. Sarita
Jhinkoe-Gena zijn de gelederen komen versterken en draaien al enkele maanden mee. Het bestuur is blij
met de samenwerking en hoopt de nieuwe tijdelijke bestuursleden te kunnen voorstellen en benoemen
op de volgende ALV. De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:
A.B. Tewarie, voorzitter; Rajesh Soekhram, ondervoorzitter; Sarita Jhinkoe-Gena, 1e secretaris; Washna
Sewgobind, 2e secretaris; Santoesha Mangrey, 1e penningmeester; Nitesh Bharos, 2e penningmeester;
Ramon Oedayrajsing Varma, commissaris. De penningmeesters zullen ondersteund worden door een
financiële commissie bestaande uit W.R. Sewgobind en R. Oedayrajsing Varma.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 september

Door de voortgaande Corona pandemie en steeds veranderende RIVM richtlijnen, heeft het bestuur de
ALV moeten uitstellen voor de veiligheid van onze leden. Inmiddels zijn velen gevaccineerd en heeft de
overheid (tijdelijke) versoepelingen aangebracht. Het bestuur is van mening dat, onder de huidige RIVMregels, een ALV veilig georganiseerd kan worden waarbij onze leden fysiek aanwezig kunnen zijn. Het
voornemen is de ALV te laten plaatsvinden op zondag 12 september. Alle stemgerechtigde leden kunnen
dan ook hun stem uitbrengen.
Tijdens de komende ALV zal de leden ook voorgelegd worden om het bestuur, aangevuld met de tijdelijke
bestuursleden (zie hierboven), voor 3 jaren te benoemen. Indien anders besloten wordt door de ALV zal
er op een later tijdstip volgens de geldende statutaire regels een bestuursverkiezing worden
uitgeschreven. Er zal dan democratisch gekozen worden. We gaan er uiteraard van uit dat de leden van
de niet gekozen lijst(en) na de verkiezing, zich volledig achter het gekozen bestuur zullen scharen om zo
het belang van ASAN voor de volle 100% te dienen. Mocht het door toekomstige Corona beperkingen
toch niet lukken een fysieke ALV te houden, dan streeft het bestuur ernaar een live stream ALV te laten
plaatsvinden.
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EMAILADRES WORDT ONMISBAAR
Zoals in vorige nieuwsbrieven en correspondenties reeds is uiteengezet, zal ASAN alle leden steeds meer
digitaal gaan benaderen. Wij doen een dringend verzoek aan u allen om een e-mail adres door te geven
aan ons secretariaat. Liefst per mail.
We kunnen dan sneller met u communiceren, de kosten voor ASAN worden beheersbaarder en in het
geval we over moeten gaan op live stream ALV-vergaderingen, kunnen we u als lid op de juiste manier
bereiken en kunt u gebruik maken van uw stemrecht tijdens de eventuele digitale ALV’s in de toekomst.

CONTRIBUTIE

Bij elk lidmaatschap hoort ook een contributie. Alle leden van ASAN dienen hun contributie jaarlijks en op
tijd te betalen, met vermelding van lidnummer en het betreffende jaartal. Hiermee ondersteunt u uw
Samaj en kunt u mede sturing geven aan de toekomst van ASAN. De statuten en het Huishoudelijk
Reglement regelen dat alleen degenen die geen contributieachterstand hebben kiesgerechtigd zijn. In het
voorjaar van 2021 heeft de penningmeester daarom alle leden aangeschreven om hun achterstanden
alsnog te voldoen. Jammer genoeg heeft deze tijdrovende klus niet zoveel opgeleverd als was verwacht.
Een klein deel van de achterstallige leden heeft alsnog aan al hun contributieverplichtingen voldaan. We
bedanken alle leden voor een tijdige betaling van de contributie en hun bijdrage aan de ontwikkeling van
ASAN. We rekenen erop dat de overige leden alsnog zullen overgaan tot het voldoen aan hun
verplichtingen.

ACTIVITEITEN VOORTGANG

De wekelijkse activiteiten van ASAN waren door de Corona pandemie genoodzaakt te stoppen. Sinds de
versoepelingen van de maatregelen worden deze langzaamaan hervat. Op onze website en Facebook is er
een schematisch overzicht te vinden van alle wekelijkse activiteiten. U kunt zich aanmelden voor deze
activiteiten bij de contactpersonen of het secretariaat.
Het bestuur bedankt alle leden en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Speciale dank gaat uit naar de
trekkers van deze wekelijkse activiteiten: dhr. W. Goerdien, mw. G. Bharos, mw. U. Sewnath, dhr.
R. Badloe, pt. J. Datadin, mw. P. Sital, mw. M. Ghoerbien en dhr. R. Jagram.
Haags Ontmoeten

Dit project met wekelijkse activiteiten willen we hier uitlichten. Als gevolg van de Corona crisis zijn veel
kwetsbare oudere leden steeds meer geïsoleerd geraakt. Eenzaamheid ligt dan op de loer.
Samen met de gemeente probeert ASAN voor deze groep activiteiten te ontplooien zodat deelgenomen
kan worden aan een dagbesteding in een veilige en hygiënische omgeving.
Dit project zal nog enkele maanden voortduren.
Naast dit wekelijks programma heeft het bestuur, samen met verschillende commissies diverse andere
activiteiten georganiseerd. Enkele worden hieronder vermeld.

Studenten vanuit Hogeschool Utrecht

Dit jaar is weer de samenwerking opgepakt met de hogeschool Utrecht en heeft ASAN een tiental
studenten ontvangen en rondgeleid in het gebouw, informatie gegeven over het Hindoeïsme en hebben
ze meegedaan met een verkorte Havan in de mandir. Dit allemaal o.l.v. de priesterraad en pt Biere. We
hebben hele mooie en warme reacties ontvangen van de studenten. Asan hoopt deze samenwerking in de
toekomst ook voort te kunnen zetten.
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Kinderdagen
Samen met de priesterraad heeft het bestuur drie fantastische Kinderdagen georganiseerd in de
meivakantie. Het doel is geweest kinderen in de leeftijd van 5jr-12jr meer achtergrond informatie te
geven over onze Vedische filosofie, hoogtijdagen, cultuur en taal. Ook hebben kinderen elkaar leren
kennen in deze dagen. De deelnemende kinderen hebben veel geleerd en waren erg enthousiast na deze
drie dagen. Veel ouders hebben het verzoek gedaan vaker dergelijke Kinderdagen te organiseren en,
indien Corona het toelaat, voor een grotere groep.

Yajna

Ondanks Corona heeft het bestuur samen met de priesterraad en verschillende commissies op
hoogtijdagen weer enkele yajna’s verzorgd. Uiteraard met in achtneming van alle Corona-richtlijnen in de
mandir. Deze Yajna’s hebben verschillende thema’s gehad en waren ook via live stream op Facebook te
volgen.

Corona Vaccinatiebereidheid vergroten onder Hindostanen
Samen tegen Corona, is de motto van ASAN tijdens deze Coronacrisis waar we ongevraagd in terecht zijn
gekomen. Om ons te beschermen tegen de gevolgen van Corona zijn er verschillende vaccins ontwikkeld.
De landelijke en gemeentelijke vaccinatiecampagnes bereikten in het begin niet alle doelgroepen en
informatie bereikte de Hindoestaanse gemeenschap niet voldoende, terwijl duidelijker werd dat juist
onder de besmette Hindostaanse patienten veel ernstige en fatale complicaties optraden. St Eekta heeft
met diverse Hindostaanse organisaties, o.a. ASAN en welzijnsorganisaties, de gemeente benaderd om
een specifiek voorlichtingsbeleid te voeren. Middels flyers (met dank aan dhr. K. Ramkalup) en deelname
aan een webinar door mw. S. Jhinkoe-Gena heeft ASAN de vaccinatiebereidheid proberen te vergroten.
Ook is er in de mandir tijdens de zondagse Havandiensten voorlichting gegeven over dit onderwerp door
o.a. dhr. R. Badloe.

Voorlichting over de Arya Samaj bij werkgroep Emoena
Op verzoek van Emoena, een multireligieuze werkgroep, heeft dhr. A. B. Tewarie een uiteenzetting
gegeven over de relevantie van de Vedische Filosofie volgens de uitleg van onze Maharishi Swami
Dayanand. Deze bijeenkomst vond plaats op 3 juni jl.

Yogadag ihkv Internationale Yogadag.
Één van de zes scholen van de Vedische filosofie is de Yoga van Patanjali: de verbinding maken tussen
lichaam en atma en uiteindelijk met het allerhoogste wezen. Yoga en Ayurvedische leefstijl gaan hierbij
hand in hand.
Ihkv internationale Yogadag, heeft ASAN op 18 juli twee workshops gehouden. Deze zijn verzorgd door 2
vooraanstaande Yogadocenten, dhr. R. Bhondoe en mw. J. Aliar. Verder heeft Mr. Rajindra van het
Ghandi Centrum (Indiase ambassade) de deelnemers informatie gegeven over een gezonde Ayurvedische
leefstijl.
ASAN hoopt op deze manier zowel oudere als onze jongere leden te motiveren zich spiritueel te
ontplooien en een gezonde leefstijl te kiezen. We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst, met
dank aan dhr. K. Ramkalup, de docenten en alle vrijwilligers.

ASAN participatie bij actuele maatschappelijke gebeurtenissen
Tijdens de Dodenherdenking in de Grote Kerk worden jaarlijks afgevaardigden vanuit verschillende
religieuze groeperingen uitgenodigd een woord van Hoop en Vrede uit te spreken. Namens het bestuur
hebben verschillende vrijwilligers ook dit jaar een bijdrage geleverd aan deze bijeenkomst.
Geweld in welke vorm dan ook wordt afgekeurd door onze Vedische Filosofie. Personen die zich inzetten
tegen onrecht en geweld zijn zeer waardevol voor de samenleving. Recent zijn we in Nederland weer
opgeschrikt door het dodelijk geweld tegen iemand die opkwam voor rechtvaardigheid, nl
misdaadverslaggever, dhr. Peter R. de Vries. ASAN heeft ook een bijdrage geleverd aan de
herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk en er hebben enkele vrijwilligers namens ASAN een toespraak
gehouden.

GEBOUW

A. Opruim- en schoonmaakactie
Nu ASAN een nieuw, groot en mooi gebouw heeft, moet dat ook onderhouden worden. Het bestuur doet
een beroep op alle leden, als mede-eigenaren, om minimaal 2 keer per jaar gezamenlijk een
schoonmaakactie te organiseren om onze mandir schoon en representatief te houden. Deze opruim- en
schoonmaakacties zullen plaatsvinden rond Holi en Divali. Contactpersonen zijn de heren Chan Ghoerbien
en Nitesh Bharos. Geef u op als vrijwilliger bij deze heren of bij leden van de commissies en het bestuur.
Vele handen maken licht werk en leveren een nog mooier en schoner mandir op waar we allemaal trots
op kunnen zijn.
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B. Zonnepanelen

Ook het bestuur van ASAN vindt energiebesparing en duurzaam omgaan met ons milieu van groot belang
voor nu en onze toekomstige generaties. Onze Vedische filosofie benadrukt dit en adviseert verstandig en
met beleid om te gaan met onze natuur en in harmonie te leven met onze omgeving. Gebruik alleen dat
wat strikt noodzakelijk is. Ihkv duurzaamheid heeft het bestuur zonnepanelen laten plaatsen op het dak
van het gebouw. Hiermee hoopt het bestuur een bijdrage te leveren aan milieubehoud en de
energiekosten beheersbaar en betaalbaar te houden. Uiteraard moeten alle gebruikers van het gebouw
bewust omgaan met energiegebruik en verspilling voorkomen.

C. Bestrating
Binnenkort zal er om het gebouw een pad van ongeveer 1 meter aangelegd worden. De tegels voor deze
bestrating zijn al geleverd. De heren R. Soekhram en K. Ramkalup zullen het bestuur in de uitvoering
hiervan ondersteunen. Wij zijn op zoek naar donateurs en sponsoren om de bestrating te kunnen
bekostigen en doen een beroep op alle leden en sympathisanten. Alle beetjes helpen om de Samaj
vooruit te brengen.

D. Gordijnen
In de aankleding van het gebouw ontbreekt nog veel. Een van de zaken waar het bestuur haast mee wilt
maken, is het aanschaffen van gordijnen. Ook hiervoor doet het bestuur een beroep op een ieder die wilt
doneren of sponseren. Neem contact op met het bestuur of het secretariaat.

E. Uitbreiding van Kortingen op gebruikersvergoeding zaalgebruik
Een van de inkomstenbronnen voor ASAN is het verhuren van de benedenruimte voor het uitvoeren van
sanskaars, zoals Vivaah, Moeran, kleinere feesten, familiebijeenkomsten, vergaderingen etc. Tot voor
kort kregen alleen ASAN-leden een korting op de gebruikersvergoeding van de zaal. Het bestuur wilt
hierin het sociaal en familie netwerk van onze leden ook de mogelijkheid geven met 10% korting de zaal
te kunnen gebruiken, onder voorwaarde dat het ASAN-lid het contract laat opstellen. Hierdoor kunnen
meer mensen uit onze gemeenschap gebruik maken van een grote zaal met een spiritueel karakter, waar
onze Vedische sacramenten en Hindoe culturele uitingen beter tot hun recht komen.

F. Tuin
Het grasveld achter het ASAN gebouw dient regelmatig gemaaid te worden. Op vrijdagmiddag is dit
onderhoud gepland. Tot nu toe gebeurt dit op vrijwillige basis met behulp van een professionele
grasmaaimachine door dhr. C. Soekhram uit Hoofddorp. Deze klus duurt ongeveer 3 uren per keer en
bestaat ook uit het voorbereiden van de grond en opruimen van het puin. Na de officiële afname van
deze grond door de 3 mandir-organisaties, zoals het contractueel vastligt, zal de inrichting van de tuin
een definitieve karakter krijgen. Wij zoeken momenteel meer vrijwilligers om ons te helpen met dit
maaiwerk en onderhoud van de tuin.

Slot

Ondanks alle beperkingen en onzekere tijden, heeft ASAN verschillende activiteiten ontplooid voor al haar
leden. Er zal de komende periode ook aandacht besteed worden aan de kwaliteit van ons vrijwilligerswerk
en aan de veiligheid in en rond het gebouw.
We willen in de toekomst nog veel meer doen voor leden en de hele gemeenschap. Het bestuur heeft
jullie medewerking en bijdrage hard nodig. Alleen dan kunnen we samen in een prettige en respectvolle
sfeer de Arya Samaj dienen en de Vedische filosofie verspreiden. ASAN rekent op u!
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