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an dat degene voor
etekent dat ieman
eder zal krijgen wa
ert te overtreden, 

heilige Udi (as) over
oekomst niet meer
pijn zou worden ve

araan Jyotindra we
want hij viel niet ten

eeft hij nooit rijkdo
ekomen en zijn fin
e staat was het teg

 

r wie de schat best
d anders hem dan 
t hem volgens zijn
dat zal hij zeker ge

r de vinger met de 
r moest misdragen.
erlost. 

erd onderworpen in
n prooi aan Maya. 
om kunnen vergare
nanciële positie wa
genovergestelde. 

pagina 1

temd was ervan ha
kan krijgen. In dez
 karma toekomt. E
estraft worden doo

schorpioensteek e
 Hij zegende hem e

n Shirdi, en kennelij
Maar één ding wa

en. De godin Lakshm
as er nooit een va
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Sri Sai Mandi

De wa
Door Brend
 
November
Ik zit allee
dakterras 
maar net e
de verkoe
zweeft er e
me af wa
verwachte
 
Helaas is d
anders. T
daar zo zit
diep verdr
de trane
over mijn
Ik voel m
ook al 
vrienden 
heen. Al 
dagen he
hardnekkig
in mijn b
onrustig 
gevangen, 
tegen de s
Het gevo
me 's nach
en houdt m
het beter i
een inzicht
 
Tenslotte, 
over op ac
waar ik du
alleen maa
vluchten in
Het geeft e
ik zwem in
ga. De ged
van bewus

ram nieuwsbrief

armte van h
da 

r 2010 
n op een warme p
naar een strakblau
even anders door d
lende wind en de 
een roofvogel over,

aar de ogen van h
en dat ik me helema

de realiteit 
Terwijl ik 
 komt een 

riet los en 
en lopen 
 wangen. 

me alleen, 
heb ik 
om me 

een paar 
b ik een 
ge ‘knoop’ 
buik. Een 

gevoel, 
niet vrij, 

stroom in. 
oel maakt 
hts wakker 
mij overdag bezig. I
s om het gevoel te 
t komt.  

gevoelens komen 
ctie/vluchtgedrag. M
us niets kan doen (e
ar kan zijn. Het lijk
n de actie. Vertrouw
een onwennig gevo

n een kolkende rivie
dachten malen en h
st dat dit een proc

juli 2011 

het innerlij

plek in de schaduw 
uwe lucht. Het is e
de omgeving. De b

duifjes op het da
, manoeuvrerend m
het dier op loere
aal op mijn gemak v

k ben er lijfelijk mis
laten voor wat het

en gaan. Voor mij 
Maar deze keer hee
en ook niet hoef te 
kt voor mij een on
wen hebben in de M
oel; niet doen wat j
er en geen idee of 
het lijkt een neerwa
es is dat, net als g

jke thuis 

ergens op de were
er goed. Het voelt

bladeren van de pa
ak koeren er lustig
met zijn gevederde 
n. Het is een pla
voel. Een vakantieg

sselijk van en kom t
t is. Om er rustig na

een hele overgave,
eft de kosmos mij n

doen) aan hetgeen
mogelijke taak. Me
Meester. Hij weet w
je anders wel zou d
controle heb over 

aartse spiraal, maa
edachten, zal kom
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eld en kijk vanaf he
t als een echt thui
lmbomen ritselen i

g op los. Regelmat
vleugels. En ik vraa
atje waarbij je zo

gevoel.  

tot niets. Ik weet da
aar te kijken zodat e

, want meestal ga 
naar Swami gebrach
n er gebeurt en ik e
e overgeven en nie
wat goed voor mij i
doen. Het voelt also
de richting die ik o
r ben me er terdeg
en en gaan. Ik wee
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dat dit ee
opwaartse
gepland na
deze reis 
gewoond.
 
Langzaam 
komen. Ee
gedachten
eind toe lij
geschreven
 
En daar sta
me op weg
 

W
Ki
Al
tr
Ik

 
En met de
dit een be
verborgen 
blijven bij
betekent n

ram nieuwsbrief

en losmaking is va
e spiraal. Maar zo 
aar huis te gaan. O
begon heb ik afsc
Ik zou er niet meer

en moeizaam beg
erst schrijf ik eigen

n helder worden zo
jkt het nergens ove
ne nog eens na.  

aan ineens, ergens
g hebben geholpen

Wat ga ik nu doen?
ies ik ervoor om thu
ls ik naar huis ga 

ransformatie. 
k kies nu voor transf

ze zinnen kom ik d
elangrijk moment 

plekje diep van b
mezelf. Daar kan

naar huis gaan op 

juli 2011

n een vastgeroest
voelt het nog niet

Ook al heb ik op dit
cheid genomen va
r naar teruggaan. 

in ik te schrijven, w
nlijk over niets, m

odat er ruimte kom
er te gaan, maar het

s tussen al die onzin
 op het moment da

uis te blijven of om 
kies ik voor confr

formatie! 

dichter bij mijn eige
is. Dat het mij is 

binnen heb mogen 
n geen huis van s

buiten gericht zijn

t patroon en eigen
t. Ik overweeg seri
t moment geen hui
n het huis waar i

want eigenlijk wil i
maar ik blijf doorga
mt, openheid, een h

t lucht wel op. Na e

nnige dingen, die m
at ik me blijkbaar ko

naar huis te gaan?
frontatie, als ik thu

en thuiskomen. Een
aangereikt en ik 
ontdekken. Mijn k

steen tegenop. Me
n, thuis blijven is na

wat b
woord
er we
met h
rots w
kan 
kolke
eerste
onvoo
meze
Sweet
 
Dank 
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nlijk is het dus ee
ieus om eerder da
is meer. Voor ik aa
k bijna 11 jaar he

ik direct tot de ker
aan. Ik wil dat mij
helder zicht. Tot he
een uurtje lees ik he

magische zinnen, d
on overgeven.  

uis blijf kies ik voo

n Innerlijk weten da
het ergens op ee

kern. Liefdevol thu
et deze vier zinne
aar binnen gaan. E
ben ik blij met dez
den. Opluchting da

eer een verbinding 
het Innerlijk Zijn. D
waar ik me aan vas

houden in d
nde rivier. Ee
e stap naa
orwaardelijk va
lf houden. Hom
t Home within.  

U Swami. 
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Sri Sai Mandi

Ons e
Door Sita 
 
Als ik denk
Het is herf
ik thuis. M
theepot. Z
beleefd he
heeft ze h
nog niet. H
een jurkje 
op de ban
kat, en gel
dat mijn k
zorgeloos 
deze herin
associeer 
Veilig zijn 
je mag zi
omgeving 
wachten 
thuiskomt.
ik deze he
besef dat 
niet zo’n
vanwaar z
En ik bese
zelfs dan 
ervaring.  
Wat is voo
Liefde! 
Als een wa
liefde. Dat
huis, want
dit mij lang
het onmog
schuld aan
van mense
idealen in 
 
Toen werd
De wereld 
Van wat?  

ram nieuwsbrief

echte thuis

k aan thuiskomen d
fst, na een lange sc

Mijn moeder heeft 
Zij wacht op ons. 
ebben, onze kleine
et avondeten voor

Het is stil, behalve 
voor mij. Ik nestel 
k met een boek en
lukkig weet ik nog 
kindertijd niet altijd

door zal gaan. M
nnering koester ik

ik met thuiskom
in een omgeving w
ijn wie je bent, 
met mensen die o
en blij zijn als 

. Ik ben dankbaar 
erinnering heb wan

voor veel mensen
 veilig nestje w

ze konden uitvlieg
f ook dat voor vee
moeten zij toch e

or mij het belangrijk

arme deken om je 
t is wat ik als vrouw
t dat is toch wat va
g niet altijd lukte. V
gelijk leek om in h

n alles buiten mij… 
en waarmee ik sp
leken te gaan enzo

d die ene zin van Ba
is reflectie! 

juli 2011 

an krijg ik een beel
hooldag en een flin
thee gezet en de t
Zij luistert naar o

e zorgen, onze grap
rbereid. Er staat ge
het snorren van de
me 

n de 
niet 
d zo 

Maar 
 en 

men. 
waar 

een 
p je 

je 
dat 

nt ik 
n er 
was 
gen. 
el mensen thuiskom
een onbewust ver

kste gevoel bij thuis

schouders wannee
w, echtgenote en m
n een huis een thu
Vaak was er zovee

huis een sfeer van 
de maatschappij, d

prak, de kinderen 
voort. 

aba ineens een inzic

d voor ogen uit mij
nk stuk lopen door 
trommel met biscu
nze verhalen over
pjes en onze verdr
een televisie aan w
e naaimachine waa

men geen positieve
rlangen hebben na

skomen? 

er het buiten koud
moeder altijd heb w
is maakt. Ik moet e
l onrust en intens 
rust te scheppen. 

de televisie, de agre
die opgroeiden en

cht, het kwartje viel
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jn kindertijd. 
regen en wind, kom

uitjes staat naast d
r wat we op schoo
rietjes. In de keuke
want die hebben w
araan zij bezig is me

 ervaring was. Maa
aar een soortgelijk

d is. Liefde! Gewoo
willen creëren in on
echter bekennen da
verlangen in mij da
Natuurlijk gaf ik d

essie, de negativite
n dwars tegen onz

l eindelijk. 
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Sri Sai Mandi

Een manie
vergeven d
zijn. God o
met een o
Liefde altij
wereldse v
hart. 
 
Een mome
En gevoed
wijsheid ku
Wij gaan d
ontdekken
vensters va
Is dit wat S
Thuiskome
die verbon
wat wij vro
 
Kannaiah v
Swami zei 
 
Dat is een 
En tegelijk

ram nieuwsbrief

er om mijzelf en a
dat we het even v

of Liefde is altijd zon
pen hart. Het is go
jd op ons wacht. A
verlangens ons stee

ent van stilte, van o
d en verwarmd doo
unnen we de werel
de wereld zien doo
n in de wereld, om
an ons echte Thuis.
Swami bedoelt als H
en is de basis, steed
ndenheid lief hebb
oeger veroordeelde

vroeg in november 
één woord: Love 

werkwoord! 
ertijd ons Thuis! 

juli 2011

Van m
Dus? O
kaken,
die an
maatsc
Nee, a
kijk. E
zoals d
liefde z
Al die 
allema
veroor
deel v
Moede
gelede
maar 
zelfont
oneind
mijn ha

anderen niet te ve
vergeten waren. W
nder oordeel en dit
ddelijke Moeder in

Als wij koud en hon
eds weer leeg, kou

precht gebed, bren
or Haar Liefde, getr
d zien vanuit een n

or Haar ogen. Steed
mdat wij de werel
.  
Hij zegt, ’ik zie allee
ds weer opnieuw ve

ben; ons zelf, de an
en. 

‘Swami hoe kunne

ij….! Of op zijn min
Oeps... met het sc
 realiseerde ik mij
deren heeft gelege
chappij, niet aan de

alles begint met ho
n ik kan alleen m
die in mij leeft. Du
zie ik alleen maar li
ander dingen die 

aal een stukje van
rdeelde was ik zelf, 
an mijzelf. En Swa
er gaf mij die bo
en: ‘Sita, oordeel 

zoek diep 
twikkeling, dat is
dige vrede…’ Diep 
art vind ik Swami o
eroordelen is mijz

We waren even verg
t wetend kan ik beg
n de vorm van Swam
ngerig zijn en ontd
ud en hongerig ach

ngt ons weer thuis b
roost en onze blik g
nieuw perspectief. 
ds vaker zullen wij 
d vaker zullen wa

en maar Baba’? 
erbonden zijn en b
nder, de wereld, o

n wij u helpen’?  
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st ook van mij.  
chaamrood op mij
j dat het nooit aa
en. Ook niet aan d
e televisie, niet aan
oe ik naar de werel

maar de wereld zie
us met een hart vo
efde. 
ik zie zijn dus oo

n mij. Alles wat 
of op zijn minst ee

ami, mijn goddelijk
oodschap al 8 jaa

niet over ieman
vanbinnen naa

s de sleutel naa
vanbinnen... diep i
f Liefde. 
elf en die ander t
geten dat wij Liefd

ginnen lief te hebbe
mi, die met eeuwig

dekt hebben dat al
terlaten is Zij in on

bij Haar. 
gezuiverd door Haa

meer God of Liefd
aarnemen vanuit d

lijven, en dan vanu
nze vijanden... Alle
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Sri Sai Mandi

Liefde
Door Linda
 
Bij het wo
tegeltje en

Het tegeltj
Ik sla mijn
langs kome
Je moet t
verwachtin
Verderop l
 
Iedere ke
verwachtin
zonder vee
weer terug
verwachtin
Alles met 
leuk vind t
wakker en
schreef ik 
woorden h
later nog e
echt leuk v
 
Anna is ku

ram nieuwsbrief

e begint thu
a 

oord thuiskomen d
n een ansichtkaart h

je verkoopt goed. 
n mooie schriftje o
en drijven. Ik lees o
terugkomen Linda
ng. ‘Ik’ is overgave.
lees ik, Meer dingen

er weer voel ik 
ngen. Daarbij hoor
el toewijding. Bove
g te keren naar d
ngen naar die were
liefde doen lukt ni
toe te voegen aan 
n schijnt dan ook 
in het maart-numm
had Swami me eer
eens in meditatie. H
vind. Mijn zus hielp

nstenaar en we had

juli 2011 

uis 

enk ik gelijk aan m
heeft gemaakt met 

Ik ben overal ge
behalve thu

pen waarin ik de z
op de opengeslage

a. Je zit vol verw

n doen die je écht le

de neiging om w
rt het uitvoeren v
nstaande zinnetjes
at waar het om g
ld van toewijding, o
iet altijd. Het helpt
mijn dagelijkse ver
makkelijker haar l

mer van de Sai Prem
rst dit advies gegev
Het was een hele kl

me. Daar zit een kl

dden het over haar
s
d
k
k
r
d
B
 
I
h
v
i
H
h

mijn zus Anna die v
de tekst: 

geweest,  
uis 

zinnetjes schrijf die
n bladzijde meteen

wachtingen. Wees 

euk vindt en Vlieg w

weg te vliegen na
an verplichtingen, 

s zijn voor mij herin
gaat; wegvliegen va
overgave en liefde. 
t me om enkele di
rplichtingen. Dan w
licht op mijn ande

ma Vahini van 2010
ven tijdens een ver
lus om uit te zoeke
leine voorgeschiede

r werk. Ook bij haar
soortgelijke zinnet
dezelfde innerlijke
komen. Swami zei e
kwamen. Anna hee
richting en levensb
de conclusie simpe
Bron, van God, van 

k vroeg Anna of h
haar zinnetjes m
verweven. Ze vond
dee en doet het a

Haar werk is daarm
haar komen te staa
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voor haar werk ee

e in meditatie som
n de zin die ik zoch

de getuige zonde

weg naar jezelf. 

aar de wereld va
resultaatgericht e

nneringen om steed
an deze wereld va
 Naar mezelf dus.
ngen die ik gewoo

wordt mijn hart wee
ere taken. Daarove
0. Met bovenstaand
rblijf in Girinagar e
n wat ik nou precie
enis aan vast.  

r komen in meditat
tjes langs, die u
e Bron lijken t
eens dat ze van Hem
eft een heel ander
beschouwing, dus 
el; ze komen van d

‘thuis’. 

et een idee zou zij
met haar werk t

d dat een geweld
al jaren met succe
mee nog dichter b
n.  
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Sri Sai Mandi

Veel later 
en hoe mo
maakt toc
mandala’s 
Ik had haa
misschien 
 
Dat zou le
de kaarte
uiteindelijk
mandala’s 
mandala’s 
die overa
Photoshop
staan en i
welk ef
experimen
hieruit ach
Door Sita’
voor de 
ontstond h
opbrengst 
al leuk om
doel op to
manieren 
verkopen, 
de bestem
eerste tien
gezet door
en werd v
Binnen ee
binnen te
door. Aang
besloot ik 
 
Het hele p
Daardoor 
opbrengen
Dit is één 
helemaal v
verlicht da
ik wil of m
Vanuit diez

ram nieuwsbrief

hadden we het ero
oeilijk het voor me w
ch graag mandala
en maak je er ook

r wel eens geholpe
zou ik dan een kee

uk en gezellig zijn! 
n, vervolgens tijd
k bij het idee dat m

of de teksten. Ma
in te scannen in de

al in huis lagen
p op zijn nieuwe 
k drukte op alle kn

ffect dat had.
nteren en mailen
httien mooie kaarte
s oproep uit India 
Dispensary in G

het idee om ze te g
hieraan te bestede

m kleinschalige act
ouw te zetten, dus
plezier aan één ide
mensen blij maken

mming voor de opb
n kaarten – mooi 
r Anton – naar vrie
verrast door de en
en dag begonnen 
 druppelen en da
gezien ik op de ma
er nog acht bij te m

project staat dicht 
is het eenvoudig

n heb ik al zoveel pl
manier om thuis t

vanuit mijn hart. Z
at de rest van mijn w
moet doen met ie
zelfde Thuisbasis.

juli 2011

over dat ik meer zo
was iets te vinden d

a’s! Waarom verw
k kaarten van, net a
n op een kunstmar
r naast haar kunne

Dan had ik drie ke
ens een dagje m

mensen plezier zoud
aar hoe moest ik 
e computer en zinn
n. Maanish blee

laptop te hebbe
nopjes om te kijke
. Na maande

n met Anton, zij
en ontstaan.  
 vorig jaar, om iet

Girinagar te doen
gaan verkopen en d
en. Ik vond het altij
ties voor een goe
s nu had ik op vie
ee: het creëren, he
n met de kaarten e
rengst. Ik mailde d
in een presentati

enden en bekende
nthousiaste reacties

de bestellingen a
at gaat nog steed
rkt wilde staan en 

maken.  

bij mezelf en ik er
de resultaten los

ezier gehad dat dat
te komen bij meze
elfs als ik er maar 
week. Het zorgt erv
ets meer liefde, vr

ou moeten doen w
dat daaraan voldee

weef jij deze zinn
als ik? Het leek me 
rkt met de verkoop 
n staan met die van

eer lol: één keer tijd
met mijn zus op e
den beleven aan of 
het aanpakken? Ik

netjes te verzamele
ek 
en 
en 
en 

n 

ts 
n, 

de 
d 

ed 
er 
et 
en 
de 
ie 

en 
s. 
al 
ds 

mijn voorraad stev

rvaar het steeds w
s te laten. Zelfs a
t niet veel uitmaakt

elf. Ik kan het doen
een uurtje per we

voor dat ik ook al d
reugde en onthech
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wat ik écht leuk von
ed. Ze zei opeens: ‘J
netjes niet in jouw

een superleuk idee
van haar kaarten e

n mij?  

dens het maken va
een kunstmarkt e
troost putten uit d

k begon enthousias
en uit mijn schriftje

vig begon te slinken

weer als thuiskomen
als het weinig gaa
t. 
n met al mijn liefde
eek aan kan werken
ie andere dingen d

hting kan uitvoeren
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Sri Sai Mandi

Een b
Door een m
 
Maandag 
richting Sh
genade en
op bedeva

merkte de
Swami gaf
schepping.
 
De nacht 
vertrokken
was al hele
ze hadden
zegende h
avond bez
paar woor
 
De middag
aankwame
Cruz. Van 
was vol lie
en egoïsme
 
Op de avo
devotee. H
Swami nog
heeft gewo
hij kon zijn

ram nieuwsbrief

edevaart n
medereiziger 

18 april vertrokke
hirdi. We waren m
 mededogen had S
art naar Shirdi. 

 hongerige ziel op 
f ons zo een les in 
. 

van de 18e april 
n we naar Lonavall
emaal klaar voor Sw
 een aparte kamer
et huis en de famili
ocht Hij een nabijg
den van goede raad

g van de 20e vertr
en. We werden war
half acht tot half n

efde en zorg voor d
e los te laten.  

nd van de 21e was 
Het werd een grote 
g de hoog gewaarde
oond. Hij was de lij
n emoties niet bedw

juli 2011 

aar Shirdi 

n we rond 10 uur,
met negen personen

ri Gopala Swami to

en gaf de hond me
mededogen en vr

sliepen we in Bel
la nabij Pune. Het 
wami’s aankomst. D
r voor Swami gebou
ie. Hij stemde toe o
gelegen Shiva-temp
d. 

okken we naar Mu
rm onthaald in het

negen waren er bha
de devotees. Hij vro

er een openbare b
 ceremonie. Onder
eerde dokter Alreja
farts van Sri Sathya
wingen toen Sri Go

in april 20

, na de Rudrabhish
n, het geluksgetal 

oegestaan dat we m

Rond één uur sto
Gollarahalli, in 
Chitradurga. Er w
Hanumantempel,
binnengingen om
serveerde ons al
middagmaal, bes
bath’, (dahl met r
met yoghurt, ‘
lekkernij) en koud
In de tempel was
er moe en hong

et liefde wat yoghu
riendelijkheid naar 

gaum en op de o
huis van een toeg

De inwoners hadde
uwd en wachtten o
om een dag in hun h
pel. Ook zegende H

umbai, waar we ro
 huis van een devo
ajans en een lezing
oeg iedereen om h

bijeenkomst in het 
rweg naar de villa v
a, die bijna 50 jaar i
a Sai Baba. De dokt
opala Swami hem z
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hekam, uit Girinaga
van Brahma. In Zij

met Hem meereisde

pten we bij het dor
de buurt va

was daar een klein
 waar w

m te lunchen. Swam
llemaal een heerlij
staande uit ‘Bisibe
rijst en kruiden), rijs
‘Jilebi’ (een zoet
de karnemelk. 
s een zwerfhond, d
gerig uitzag. Swam
rtrijst en chappati’
alle dieren van Zij

ochtend van de 19
gewijde in Lonaval

en het mooi versierd
op Zijn zegen. Swam
huis te blijven en d
ij het gezin met ee

ond 7 uur ’s avond
otee in de wijk Sant
g. Swami’s toespraa
aat, woede, jaloez

huis van een ander
van Jai Ram, zegend
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De ochtend van de 26e reisden we om acht uur af naar Bangalore. Onderweg wilde 
Swami nog de Siddarudha Math in Hubli bezoeken. De leidinggevende van dit klooster 
heette Swami hartelijk welkom en Swami bezocht het grafmonument van Siddarudha 
Swami. Iedereen die in het klooster werkte, was erg gelukkig om Swami’s zegen te 
ontvangen. Swami was erg blij met de sfeer in het klooster. Nadat we prasadam 
hadden gekregen, vertrokken we naar Bangalore, waar we om 8 uur ’s avonds in 
Girinagar aankwamen. Met deze  shirdibedevaart hadden we heel bijzondere en 
wonderlijke ervaringen met Swami. 
 

Swami’s toespraak 
Op Goede Vrijdag 22 april hield Swami rond het middaguur een toespraak bij Parvathi, 
in de wijk Santa Cruz in Mumbai. 
 
Belichamingen van het Goddelijke Atma 
Ik ben hier in Mumbai door Sri Sathya Sai’s wil. Na een afwezigheid van vijf jaar ben ik 
weer gekomen. Ik heb veel werk te doen in de mandir in Bangalore. Ik moet zowel 
voor de tempel zorgen als voor mijn moeder, die in de negentig is. Maar jullie 
liefdevolle gebeden hebben me hierheen getrokken. Voordat ik hierheen kwam, heb ik 
alle voorbereidingen getroffen in de mandir. Ik ben hier niet voor een vluchtig 
bezoekje, maar ik ben hier met een missie.  
In dit mensenleven zijn er veel dingen die wij moeten zien te bereiken. Op dat pad van 
sadhana komt en gaat het lichaam; we zijn gevangen in de kringloop van geboorte en 
dood. Iemand die geboren is, zal zeker sterven en na zijn dood moet hij opnieuw 
geboren worden. Dat gaat steeds maar door. Dat is de wet van de natuur. Het zingen 
van de heilige Naam (namasmarana) kan ons verlossen van de kringloop van geboorte 
en dood. Dat is de reden dat Sri Shankaracharya, de eerste Guru, ons leerde dat wij de 
naam van Govinda moeten zingen om de wereldse hechting te overstijgen. Voor deze 
sadhana (spirituele discipline) heb je het advies van de Guru nodig. Zonder Guru is er 
geen onderwijs. Er is geen belangrijker onderwijs dan spiritueel onderwijs. Werelds 
onderwijs is voor ons levensonderhoud; het spirituele onderwijs leidt ons naar 
bevrijding. 
 
De Guru begeleidt ons naar bevrijding. Hij leert ons de juiste gewoonten, en de juiste 
wegen te bewandelen. Door werelds onderwijs krijgen we misschien een academische 
graad, maar het ware onderwijs verschaft ons onsterfelijkheid. Sri Sathya Sai kent 
geen geboorte, geen dood. Hij kent verdriet noch geluk. Hij is gekomen voor Zijn werk 
en gaat terug als Zijn missie voltooid is. Het heeft geen zin om ons verdriet over het 
vertrek van de Guru te uiten. Maar we moeten zijn lessen opvolgen om Hem gelukkig 
te maken. Dat is de plicht van de toegewijde. Het geluk van de leraar ligt in de 
vooruitgang van zijn leerlingen. Op een dag zullen ook wij alle wereldse zaken hier ter 
plekke moeten achterlaten: de auto, het huis, en zelfs onze geliefden. Bid dus en 
probeer God te realiseren. Doe regelmatig Namasmarana. 
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Middenmeer, juli  2011

2010 2009
Activa € €

Liquide middelen
Kas 114             954            
Postbank 2.867          2.426         
Spaarrekening 19.773        10.314       

Totaal financiele middelen 22.753        13.693       

uitgaven
Algemene kosten
Diverse a lgemene kosten 26               26              
Drukwerk / porti  GKS NL 1.304          1.388         
Financiële kosten 113             117            
Adminis tratieve kosten 600             600            

Subtotaal algemene kosten 2.043          2.132         
Onderdijk
Algemeen 397             347            
Verbouwing en aanpass ing centrum 835             7.242         
Huisvesting, energie 1.200          1.200         
Lambertschaag
Algemeen 1.197         

Subtotaal kosten centra 2.432          9.986         
Ondersteuning projecten India
Sri  Sa i  Mandiram Trust, Banga lore India 7.219          6.501         
Drukwerk India 125             147            

Subtotaal besteed aan projecten India 7.344          6.648         

Totaal uitgaven 11.819        18.766       

Resultaat dit jaar (tekort-) 9.070        739-           

Balans-totaal   20.890        20.421       
voorzitter
Mirjam Liefting
Laan van Kanaan 124, 1944 VW Beverwi jk

Stichting Sri
Balans in uitgaven
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2010 2009
Passiva € €

Algemene reserve 13.683        14.432       
Saldo over di t jaar (resultaat) 9.070          739-            

Nog tegoed SSM Trust, Bangalore India -              -             

Totaal financiele middelen 22.753        13.693       

inkomsten
Donaties
Algemene donaties 14.645        12.656       

Subtotaal netto donaties 14.645        12.656       

Diverse baten & lasten
Rente op banktegoeden 459             103            

Subtotaal diverse baten & lasten 459             103            

Donaties voor India
Organisatie(s ) 1.440          -             
Particul ier 4.346          5.268         

Subtotaal donaties voor India 5.786          5.268         

Totaal inkomsten 20.890        18.027       

Balans-totaal   20.890        20.421       
penningmeester
Anton Zwaga
Verlengde Breestraat 12, 1775 CA  Middenmeer

Sai Mandiram
en inkomsten over 2010
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Toelichting financieel verslag Stichting Sri Sai Mandiram 2010 
 
Wat de financiën betreft was 2010 een relatief rustig jaar. Geen verbouwingen en 
geen grote sathsang. Mede daardoor werden de reserves stevig aangevuld, wat zich 
laat zien door een positief resultaat van ruim 9.000 euro. De praktische support uit de 
GKS groep is hiermee duidelijk geworden. 
In de toelichting van 2009 stonden nog veel vraagtekens over hoe nu verder met de 
GKS en in het bijzonder met de huisvesting. Niet dat al die vragen beantwoord zijn, 
maar een financiële buffer opbouwen was geen overbodige luxe; dat was wel 
duidelijk.  
 
Met de financiële steun aan de India-projecten is het wat minder gegaan in 2010. De 
directe donaties voor Swami’s werk vielen wat tegen, maar dat werd nog enigszins 
goedgemaakt door een dubbele jaargift van Stichting 40MM. Uit de reserve van de 
Stichting is ook nog een bedrag gehaald waardoor het totaal van de ondersteuning 
toch nog enige substantie had. 
 
In de eerste helft van 2011 is de ‘spaarpot’ van de Stichting drastisch geminimaliseerd 
door de grondige aanpak van de tempelruimte in Onderdijk. De verschillende 
verbouwingsfasen volgen elkaar in rap tempo op waardoor het allemaal aanzienlijk 
vlotter verloopt dan verwacht. Aangezien de bodem van het spaarpotje in zicht komt 
kan er mogelijk enige vertraging optreden, maar er zijn in de afgelopen 10 jaar diverse 
wonderlijke ontwikkelingen geweest. Bijna niemand durft zich dus aan voorspellingen 
te wagen. 
 
2011... 
Voor de rest van 2011 willen wij als Stichting en als GKS groep opnieuw aandacht 
vragen voor Swami’s projecten in Bangalore. Financiële steun blijft hard nodig. De 
wereldwijde economische problemen, waardoor enkele belangrijke donateurs van de 
dispensary zijn weggevallen, zijn nog lang niet over.  
 
Wat de voortgang van de aanpak van de tempelruimte in Onderdijk betreft... vol 
vertrouwen gaat Kannaiah samen met vele hulpvaardige handen door... zoals het er 
nu naar uitziet totdat het potje leeg is. Waar het naartoe gaat is ondertussen al 
duidelijk te zien; de grove lijnen en zelfs details van de nieuwe inrichting zijn al goed 
herkenbaar. 
 
Uiteraard blijft jullie steun, in welke vorm dan ook, van harte welkom. Alleen met die 
steun bestaat de GKS, bestaat de tempel, bestaat de dispensary. 
Gopal Baba laat helder en met praktische voorbeelden zien wat met liefde, compassie, 
inzet en samenwerking gerealiseerd kan worden. 
 
Het bestuur 


