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NIEUWSBRIEF 
Juli 2022 
 
 
ALGEMEEN 
De vereniging draait bijna weer op het niveau van voor de coronaperiode. Verschillende 
activiteiten worden op wekelijkse basis georganiseerd met een vaste groep vrijwilligers. 
Deelnemers zijn welkom, dus meldt u en andere geïnteresseerden aan voor een of meerdere van 
onze activiteiten via de contactpersonen. Meer informatie vindt u op de website van ASAN. 
 
VANUIT HET BESTUUR EN COMMISSIES 
De afgelopen maanden heeft het bestuur zich toegelegd op verschillende interne werkzaamheden, 
zoals onderhoud van het gebouw en herstelreparaties na water- en stormschade. 
De commissie Haags Ontmoeten en de subcommissies hebben naast de wekelijkse activiteiten ook 
enkele speciale bijeenkomsten opgezet. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 
 
Aantreden van de nieuwe 1e penningmeester: 
De tussentijdse vacature van 1e penningmeester is opgevuld door de heer Raj Balesar.  
Na kennismaking met dhr. Raj Balesar tijdens de verenigingsraadvergadering (VRV) van 14 april 
jl. heeft de verenigingsraad deze tussentijdse benoeming goedgekeurd voor de lopende 
zittingstermijn van het bestuur. Deze tussentijdse benoeming zal bekrachtigd worden in de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 
COMMISSIE STATUTENHERZIENING 
De aangestelde commissie voor de Statutenherziening heeft het conceptvoorstel tot wijzigingen 
met het bestuur doorgenomen. Het bestuur voorziet dat enkele processen fundamenteel anders 
zullen worden geregeld en wilt hier zorgvuldig een afweging in maken samen met de leden. 
Alle opmerkingen worden op dit moment verwerkt en besloten is dat dit concept binnenkort 
gepresenteerd en besproken zal worden met alle commissies/raden en vervolgens met alle leden. 
Het bestuur heeft daartoe een bijzondere verenigingsraadvergadering bijeengeroepen. Het advies 
en de suggesties uit deze VRV zullen verwerkt worden in een concept document dat tenslotte aan 
de leden voorgelegd wordt op de ALV, te houden op 25 september 2022. 
 
VOORAANKONDIGING ALV  
Het 1e bestuursjaar van het huidig bestuur zit er weer op. Binnenkort is het tijd om het jaar 2021 
te verantwoorden aan de leden met een presentatie van de jaarrekening en het sociaal verslag. 
Doordat de vacature penningmeester enige tijd niet vervuld is, wordt momenteel hard gewerkt 
aan de opstelling van de jaarrekening, die zich nu bevindt in de laatste fase. De vroege 
zomervakantie in onze regio Den Haag is verder de reden om de ALV te verschuiven naar 
september van dit jaar. Deze ALV zal ook in het teken staan van de Statutenwijzigingen (in 
concept), hetgeen een zorgvuldige voorbereiding vereist. Het bestuur wil verzoeken uw agenda 
alvast te reserveren voor deze ALV op zondag 25 september 2022. Ook attendeert het bestuur u 
uw contributie te hebben voldaan tot en met het lopend jaar 2022, zo niet dit alsnog te voldoen. 
 
BURGEMEESTER JAN VAN ZANEN OP BEZOEK 
In het kader van kennismaking met burgers en organisaties heeft de burgemeester van Den Haag, 
dhr. Jan van Zanen, op woensdag 1 juni de wijk Laakkwartier bezocht met zijn delegatie. Op zijn 
programma was een bezoek aan ASAN en het mandirgebouw ook opgenomen.  
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Verbinding maken met de wijk en de gemeente vinden wij ook van belang voor onze 
gemeenschap en voor alle leden van ASAN. Samen met enkele vrijwilligers en leden uit onze 
commissies heeft de voorzitter van ASAN de burgemeester op gepaste wijze hartelijk ontvangen.  
 

 
 
Na een rondleiding door het gebouw en onze mandir heeft de burgemeester ook een praatje 
gemaakt met de aanwezige deelnemers van onze Haags Ontmoeten activiteit. Hapjes en een 
gezond drankje horen nu eenmaal bij onze gastvrijheid en daar ontbrak het dan ook niet aan. De 
burgemeester en aanwezige ambtenaren hebben in dit bliksembezoek van 20 minuten kennis 
kunnen maken met de welzijns- en spirituele/culturele activiteiten van ASAN. 
Het bestuur hoopt op een vervolg van dit bezoek en een constructieve samenwerking met de 
gemeente in de toekomst. 
Na ontvangst van het Nederlandstalig boekje “Patanjali’s Yoga Filosofie” vervolgde de 
burgemeester zijn reis door Laakkwartier heel toepasselijk met een warme samosa in een 
kleurrijke tuk-tuk. 
 
 

 
 
 
KINDERDAGEN IN DE MEIVAKANTIE 
Net als het voorgaande jaar heeft de priesterraad in samenwerking met de Hindi-coördinator, 
Keukencommissie en verschillende vrijwilligers en professionals de kinderdagen in de meivakantie 
georganiseerd. Het doel is kinderen en jongeren tussen 5-15 jaar een leuke interactieve 
vakantieactiviteit aan te bieden, waarbij ze op een creatieve en ontspannen manier kennis maken 
met de cultuur, de taal en onze Vedische gedachtengoed. Het sociaal aspect van deze dagen is 
ook waardevol voor de kinderen en jongeren die deelgenomen hebben. De kinderen hebben weer 
3 fantastische dagen in ASAN gehad. Het bestuur heeft deze dagen structureel in het 
activiteitenplan opgenomen. Wij doen daarom een oproep aan alle leden om de website in de 
gaten te houden en zoveel mogelijk deelnemers aan te melden voor deze inspirerende, creatieve 
en ontspannende dagen.  
 
ACTIVITEITEN VOORTGANG  
De wekelijkse activiteiten zijn voor alle leden en geïnteresseerden toegankelijk.  
Wij hopen dat steeds meer bekendheid hieraan wordt gegeven en ook nieuwe bezoekers onze 
gezellige, educatieve en spirituele activiteiten gaan bijwonen.  
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HINDI ONDERWIJS 
Aan het eind van dit cursusjaar is Hindi weer afgesloten met een examen. De diploma-uitreiking 
voor de geslaagden zal na de zomervakantie plaatsvinden. Geïnteresseerden voor het nieuwe 
cursusjaar kunnen zich opgeven via het secretariaat of bij de Hindi-coördinator, dhr. R. Jagram. 
 
HAAGS ONTMOETEN/GROEP SAMEN ONTMOETEN 
Een speciale plek hebben de activiteiten binnen het Haags Ontmoeten project. ASAN heeft voor 
het lopend jaar weer verschillende bijeenkomsten weten te organiseren met preventieve en 
actuele thema’s voor de ouderen doelgroep, zoals Hindoestaanse Immigratie-viering. Momenteel 
wordt het thema Val-preventie behandeld. Het geheel wordt gecoördineerd door de heer W. 
Goerdin.  
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de coördinatoren en contactpersonen. Zie hiervoor de 
informatie op onze website. 
Het bestuur bedankt alle leden en vrijwilligers die zich inzetten voor al de activiteiten binnen 
ASAN. Speciale dank gaat uit naar de trekkers van de wekelijkse activiteiten: dhr. W. Goerdin, 
mw. G. Bharos, mw. U. Sewnath, dhr. pt. R. Badloe, pt. J. Datadin, dhr. R. Jagram, mw. P. Sital, 
mw. pta. M. Ghoerbien, Acharya pt. Nardev en dhr. A. Sewpal. 
 
JONGERENDAG 
Hoe participeren jongeren in de hedendaagse samenleving? Hoe kunnen wij jongeren op weg 
helpen met vraagstukken als school & studie na coronaperiode, arbeid, beroepskeuze, 
partnerkeuze, culturele en spirituele ontplooiing in hun leven? De priesterraad heeft samen met 
het bestuur het initiatief genomen een jongerendag te organiseren voor jongeren tussen 13-35 
jaar waar deze vraagstukken door de deelnemers onderling besproken konden worden. 
Op zondag 26 juni jl. zijn ongeveer 25 jongeren uit verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in 
gesprek gegaan over bovengenoemde onderwerpen en hebben hun eigen ervaringen en meningen 
met elkaar gedeeld. In het programma was er afwisseling tussen ontspannende momenten en 
discussies naar aanleiding van stellingen. Met behulp van Mentimeter is de middag geëvalueerd. 
Het bestuur heeft inmiddels veel positieve reacties ontvangen. Enkele jongeren hebben 
aangegeven vaker dergelijke (thema) bijeenkomsten te willen bijwonen en sommigen willen dit 
ook helpen organiseren. Samen gezellige activiteiten organiseren voor de sociale cohesie vinden 
jongeren ook belangrijk. 
 
 

  
 
Het bestuur, de priesterraad en de deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde middag. 
Wij hopen op korte termijn meer van dergelijke activiteiten voor en door jongeren op te zetten. 
Het bestuur doet bij deze een oproep aan alle jongeren om zich op te geven, zodat het bestuur 
hen ook persoonlijk kan uitnodigen en betrekken. Speciale dank gaat uit naar de trekkers van 
deze dag, mw. Pta. Sjama Gobiend, dhr. Nitesh Bharos en dhr. Rabin Jagram. 
 
CURSUS VEDISCHE FILOSOFIE VOOR JONGEREN 
Aansluitend op de bovenstaande reacties, zal een cursus Vedische filosofie voor jongeren opgezet 
worden. Gebruik zal worden gemaakt van ervaren leerkrachten, diverse onderwijsvormen en 
afwisselende filosofische thema’s die aansluiten op de belevingswereld van jongeren.  
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Meer informatie over deze cursus zal in het najaar op de website verschijnen. Jongeren kunnen 
zich nu al per mail opgeven als belangstellende, zodat ze te zijner tijd gerichte informatie 
ontvangen en zich kunnen inschrijven. 
 
ONS GEBOUW 
A. Opruim- en schoonmaakactie 
Ons gebouw mooi en schoonhouden kost veel inspanning van onze leden en dit zijn ook steeds 
terugkomende acties waar steeds weer dezelfde vrijwilligers worden gezien.  
Denk aan grote schoonmaakacties in de keuken en binnen het gebouw, onderhoud en bijhouden 
van de gezamenlijke tuin, reparaties etc. Momenteel is een team van vrijwilligers geformeerd 
onder leiding van dhr. Chan Ghoerbien, Adjai Sewpal en Rajesh Soekhram. We zijn trots op onze 
mensen, die in hun vrije tijd hun steentje bijdragen, maar er zijn nog meer vrijwilligers blijven 
nodig voor dit team. Geef u daarom op bij de contactpersonen en draag ook uw steentje bij aan 
het onderhoud van ons prachtig pand. U kunt zich ook opgeven via het secretariaat. 
 
B. Stormschade 
Inmiddels heeft de verzekering een uitkering toegezegd voor het herstel van de schade, geleden 
door de storm in februari jl. Het bestuur is gestart met de reparatie van deze schade.  
 
C. Permanente Yagja-Vedi voor de mandir 
In de mandir is bij de opening een tijdelijke Yagja vedi ontworpen en gebouwd voor het uitvoeren 
van de wekelijkse Havandiensten. Na 3 jaren wordt het tijd een permanente Vedi aan te schaffen. 
Enkele vrijwilligers zijn met een nieuw ontwerp bezig, passend bij de mandir en de gedachtengoed 
van de Arya Samaj. Met behulp van donaties door leden en sympathisanten hoopt het bestuur 
binnenkort opdracht te kunnen geven tot bouw van deze vedi. 
 
D. Gedenkplaat voor donateurs  
Zonder donateurs en sponsoren was het niet gelukt dit pand te realiseren.  
Voor de donateurs die tijdens de bouw voor de heipalen hebben geschonken en alle overige 
donateurs is het bestuur een mooi gedenkplaat aan het ontwikkelen. Deze gedenkplaat komt in 
plaats van tegels, die in het oorspronkelijke plan waren voorgesteld. ASAN is alle donateurs heel 
erkentelijk voor hun bijdrage aan de bouw van de mandir.  
  
MANTELZORGERS 
Mantelzorgers zijn in onze Hindoegemeenschap altijd aanwezig geweest, aangezien het onderdeel 
is van sewa en een verplichting naar onze ouderen toe. Meestal is het een vanzelfsprekendheid 
dat je je dierbaren bij ziekte en afhankelijkheid persoonlijk verzorgd of zelfs in huis neemt. Maar 
in de Nederlandse individualistische samenleving is de combinatie van werk, gezin en mantelzorg 
een hele uitdaging voor vele gezinnen die het al moeilijk hebben alle ballen in de lucht te houden. 
In november zal het bestuur samen met vrijwilligers een dag voor de Mantelzorg organiseren om 
mantelzorgers binnen de vereniging en vanuit de wijk een gezellige en ontspannende dag te 
bezorgen. De gemeente heeft ons programma goedgekeurd en een subsidie toegekend. Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen deze dag tot een succes te maken. 
Het programma zal te zijner tijd op de website bekend gemaakt worden.  
 
SLOT 
Zoals u heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief, zijn verschillende acties in voorbereiding. 
Statutenwijziging voor een meer toekomstbestendige ASAN zal veel tijd en energie kosten. 
Daarnaast is investeren in meer activiteiten voor jongeren een speerpunt voor het komend jaar. 
Het bestuur zet zijn schouders onder al deze dynamische processen, gesteund door raden, 
commissies en vele vrijwilligers die onze mandir een warm hart toedragen. Het bestuur zal u op 
de hoogte houden van deze processen en activiteiten. Een fijne zomervakantie toegewenst. 
 
 

 


