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Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over een nieuw project en over de aankomende 

verruiming van de doelstelling van stichting Sarasvati Mataji. Hierdoor kunnen wij niet alleen in India, 

maar ook dichtbij huis hulp bieden aan arme kinderen en kwetsbare ouderen.  

 

Ook in Europa is hulp hard nodig  
 

Waar we ons eerst specifiek op hulp aan arme kinderen en kwetsbare ouderen in India richtten, 

bereiden wij nu een verruiming van onze doelstelling voor. Afstemming met de belastingdienst is er 

al geweest, de notaris werkt nu aan de aktewijziging. Hiermee willen wij ook in Europa hulp kunnen 

bieden waar de levensomstandigheden van kinderen en ouderen slecht zijn. COVID-19 liet ons als 

stichting zien dat ook dichterbij behoefte is aan ondersteuning en maakte dat wij de wijziging in gang 

zetten. Maar nu in de afgelopen dagen honderdduizenden mensen Oekraïne in allerijl moesten 

ontvluchten, is de nood vele malen hoger geworden, en hiermee de urgentie om ook in Europa hulp 

te bieden. Veel moeders met kinderen, maar ook ouderen zonder familie verblijven in snel 

geïmproviseerde opvanglocaties in de buurlanden. En elke dag komen er meer vluchtelingen bij, op 

zoek naar veiligheid. 

Hulp geven zullen we doen via betrouwbare organisaties met een lokaal netwerk. Zij weten het beste 

welke ondersteuning ter plekke nodig is.  

Onze harten gaan uit naar al deze ontheemde mensen. Wilt u specifiek aan hen doneren, dan kunt u 

bij uw donatie aan onze stichting vermelden: ‘Hulp voor ouderen en kinderen betreft Oekraïne’.  

Wanneer we meer nieuws hebben over onze hulp aan deze mensen, laten we u dit weten.  

 

 

De bouw van de Therapy Hall nabij Tumkur 

 
 
Daarnaast brengen wij graag een nieuw project van onze Stichting Sarasvati Mataji onder uw 
aandacht. Wij zijn verheugd dat we dankzij uw donaties kunnen bijdragen aan de seva die anderen 
doen. Seva wil zeggen: dienstbaar zijn aan de mensheid zonder er iets voor terug te willen. In India is 
seva doen gebruikelijk en beschouwt men dit als dienstbaar zijn aan het goede in de wereld. Het project 
dat wij steunen, betreft een Therapy Hall van de non-profit trust Vishwa Samrudhi Seva Samastha 
(VSSS). De Therapy Hall is onderdeel van het Vishwa Joy Therapy and Wellness Centre. Arme kinderen 
en ouderen kunnen hier gratis zorg en behandeling krijgen wanneer zij deze nodig hebben. De VSSS is 
in 2015 opgericht door de heer Murali Mohan, met wie onze oprichtster mevrouw Blom en andere 
bestuursleden al meer dan 10 jaar warme banden onderhouden.  
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Voordat we u ‘meenemen’ naar de Therapy Hall, vertellen wij u graag meer over de manier waarop 
het Vishwa Joy Therapy and Wellness Centre tot stand is gekomen. De heer Murali Mohan zette in 
2015 met zijn trust onder meer een Ayurvedische kliniek op in de stad Tumkur in Karnataka, Zuid-
India. Hier heeft zijn team veel mensen kunnen helpen die klachten hadden, of zelfs leden aan 
chronische aandoeningen. Een aantal patiënten was zo dankbaar voor de zorg die ze ontvingen, dat 
bij hen de wens ontstond om deze behandelingen voor meer mensen mogelijk te maken. Zo kwam 
het dat zij de trust in 2018 een stuk grond schonken vlak buiten de stad van Tumkur, genaamd 
Vishweshwari Kshetra. Hier kreeg de heer Murali Mohan de ruimte om een groter Vishwa Joy 
Therapy and Wellness Centre te bouwen.  
In 2020 startten de werkzaamheden hiervoor. Telkens als mensen geld schenken, kan de bouw 
verder gestalte krijgen. Inmiddels is fase 1 van het project bijna voltooid: vier kamers en een 
slaapzaal zijn zo goed als af. In totaal kunnen hier twintig patiënten verblijven. 
 
Dankzij de donatie van onze Stichting Sarasvati Mataji kan de trust nu ook de Therapy Hall afmaken. 
Mensen die medische zorg hard nodig hebben, kunnen hier gaan werken aan een gezonder en meer 
vreugdevol leven. Net als in Tumkur krijgen arme kinderen en ouderen die de kosten niet kunnen 
betalen de behandelingen gratis aangeboden.   

 
 

Dank u 

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