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Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over onze projecten in India. De werkzaamheden daar
lopen door, al heeft COVID-19 invloed op het tempo waarin dit gebeurt. De bijgevoegde foto’s hebben
we dit keer van de Trust in India ontvangen. Later dit jaar hopen we zelf weer de mogelijkheid te hebben
om naar India af te reizen en de projecten te bezoeken.

Alle projecten zijn tot stand gekomen mede dankzij de zegen van Sad Guru Manu Maharaj en de
oprichtster van Stichting Sarasvati Mataji mevrouw H.P. Blom.

De bouw van een school in Kimsar
Het bouwklaar maken van de grond in Kimsar verloopt voorspoedig. Sinds 2019 is onze stichting
betrokken bij de bouw van een school in de bergen van de Himalaya en het Rajaji National Park. De
grond ligt op ruim 1.200 meter hoogte en is verdeeld over een aantal terrassen. De weg naar de
bouwgrond op de heuvel toe wordt nu verstevigd, zodat de moesson er minder vat op zal hebben. Dit
maakt ook dat de bouwgrond beter bereikbaar is. De Trust hoopt met de bouw van de school te kunnen

starten zodra de vergunning voor de waterleiding binnen is. De verwachting is dat deze binnenkort
komt.

Mobiele medische en tandheelkundige post klaar voor gebruik
Met donaties die Stichting Sarasvati Mataji heeft ontvangen, is vorig jaar een ‘soort van ambulance’
gekocht. Deze is inmiddels volledig ingericht én heeft door de aankoop van een parkeerplaats een
veilige, afgeschermde plek gekregen om te staan. Kwetsbare kinderen en ouderen die op afgelegen
plekken wonen, krijgen met de ‘soort van ambulance’ toegang tot medische en tandheelkundige hulp.
Vaak hebben zij zelf niet de mogelijkheid om naar een ziekenhuis af te reizen. Door Covid-19 kan de
mobiele hulppost nu helaas nog niet rijden.

Dank u
We danken alle trouwe donateurs van Stichting Sarasvati Mataji voor het mogelijk maken van de
projecten. Via onze nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
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