
Dit zijn 242 splinternieuwe rose huizen, gelegen aan
nieuw aangelegde wegen die alle huizen met elkaar ver-
binden. Grote waterreservoirs staan aan beide zijden
van de straten. 800 bomen die liefdevol geplant werden
door vrijwilligsters wiegen heen en weer op een zachte
wind. Elke woning wordt omringd door wat groen en
gras. De mensen zijn op hun gemak; de Krishna rivier
zal nooit meer hun huizen en boerderijen overstromen.
De grond waarop hun huizen zijn gebouwd, ligt ver
boven haar reikwijdte. De huizen staan dicht genoeg bij
de rivier om het water te kunnen gebruiken om de dorst
te lessen, maar er ook ver genoeg vanaf, zodat een even-
tuele toekomstige vloedgolf hen niet zal deren.
Kuruvakurda is een dorp op een eiland dat omringd is

door twee armen van de Krishna rivier. De rivier heeft
het dorp vele jaren onderhouden en gevoed. De laatste
overstroming was 60 jaar geleden. De meeste bewoners
van het eiland hadden slechts uit verhalen gehoord van
de overstroming. En voor hen die het hadden meege-
maakt, waren de herinneringen zo ver weg, dat ook de
ervaringen al sterk vervaagd waren. Zes dagen van
ongekende regenbuien, van 29 september 2009 tot 4
oktober 2009 deed de Krishna rivier buiten zijn oevers
treden. Het water stroomde met grote kracht de dorpen
binnen en overspoelde hun huizen en akkers. Huizen
stortten in, oogsten werden vernietigd, mensenlevens
en veestapels gingen verloren. Hun leven zou nooit
meer worden als vanouds.

Een gezegend geschenk in Raichur
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Dit verhaal herhaalde zich in honderden dorpen die
grensden aan de staten Andhra Pradesh en Karnataka.
Tragedies en vernietiging verspreidden zich over een
uitgestrekt gebied. Amma weende toen ze van de ramp
hoorde en ze kwam meteen in actie. Twee groepen
medisch personeel werden uitgezonden, ondersteund
door een ambulance en een bus met medisch-techno-
logisch apparatuur. Ze werden vergezeld door vracht-
wagens met medicijnen, dekens, kleding en voedsel. De
medische teams van de NGO Mata Amritanandamayi
Math, kozen de meest ontoegankelijke dorpen uit, die
dorpen die nog niet door andere hulpgroepen bereikt
waren. Zorgvuldig kamden ze het hele gebied uit zodat
er geen slachtoffers over het hoofd werden gezien.
Terwijl ze zorgden voor de verwondingen van de over-
levenden, vochten ze tegelijk tegen epedimische ziek-
ten die nog meer slachtoffers zouden maken. 

Aankondiging 

Op 27 november kondigde Amma een hulp- en her-
stelprogramma aan ter waarde van ruim 8 miljoen
euro. Het team dat Amma uitgezonden had, vernoem-
de aan haar een dorp dat tot dan toe nog door geen
enkele organisatie hulp voor heropbouw aangeboden
had gekregen. Amma aarzelde geen moment en bood
aan om de bevolking van dit dorp nieuw onderdak te
bezorgen. Zo begon de constructie van een duizendtal

huizen in Dongrampura (Raichur District) met wegen,
parken, elektriciteit, water en een gemeenschapshuis. 

Op 16 januari kwam er een team van Amma’s vrijwilli-
gers aan in Raichur. Het was een dag waarop zich aan
de hemel een eclips voltrok. Hoewel men volgens de
traditie op zulke dagen niet buiten gaat, trokken deze
vrijwilligers die dag door het hele gebied om de voor-
gestelde bouwgrond te bekijken en verschillende
districtsambtenaren te ontmoeten. De volgende dag
was het papierwerk klaar en nog diezelfde dag werd
aan het enorme werk begonnen. 

Hun gebed was: ‘snel, snel, snel’ 

‘Snel, snel, snel’ was hun gebed. Amma’s kinderen
werkten letterlijk non-stop. Ook al liepen de tempera-
turen op tot 45°C, was er soms een halve dag geen
elektriciteit of water. Zulke barre omstandigheden
trotserend, bouwden ze in nog geen 30 dagen 100 hui-
zen. Ze hadden Amma’s droom om snel hulp te bieden
aan de daklozen in vervulling doen gaan. 

Dit bouw-wonder brak alle records. Wat hier bereikt
was, riep in de hele staat reacties van verwondering op.
De regering maakte een powerpoint presentatie van
dit ongeloofwaardige feit en toonde die aan andere
NGO’s. Zij kwamen in drommen kijken om het met
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hun eigen ogen te zien. Lovende artikelen verschenen
in de dagbladen. Ministers en topambtenaren prezen
de prestaties op openbare gelegenheden. 

Sleuteloverdrachten 

De sleutels voor de huizen werden overgedragen aan
de dankbare 1e Minister van de staat Karnataka tij-
dens Amma’s programma in Bangalaore. 

Na deze dag werden de records keer op keer gebroken.
242 huizen werden overhandigd op 4 augustus 2010. In
dec 2011 waren bijna al de toegezegde huizen op de
drie bouwgronden gereed, klaar om door de regering

toegewezen te worden aan de begunstigde gezinnen.
Waarlijk, een gezegend geschenk. De Mata
Amritananda Mayi Math (MAM) heeft gepland om in
het kader van het Amrita Koetiram huisvestigingspro-
ject in totaal 2000 huizen te bouwen voor de slachtof-
fers van de overstromingen in Noord-Karnataka. 

De aanschaf van materiaal, management van het pro-
ject, de contacten met de regering én met de gemeen-
schap, alles werd gedaan door de MAM. Daarnaast
investeerden volgelingen en toegewijden van Amma
uit heel India én universiteitsstudenten uit Japan op
vrijwillige basis hun tijd en energie om de huizen zo
snel te bouwen. Ook de inwoners van Dongrampur

AMRITA KOETIRAM - 13 - 3

 Koetiram 2012-13_NL_Koetiram 2007-1  2/09/12  16:10  Pagina 4



waren uiterst behulpzaam, ook al waren hun eigen hui-
zen nog niet gebouwd. Rangamma, de vrouw van
Dodda Rangappa, van het eiland Kurvaka, was één van
de begunstigden. Ze vertelt hoe blij ze was toen ze haar
naam hoorde bij het aflezen van de begunstigden. Ze is
dankbaar voor het nieuwe huis waar ze met haar gezin
zal gaan wonen. Zelfs vóór de overstromingen had ze
nooit durven dromen van zo’n goed huis met alle stan-
daard voorzieningen. Toen enkele volgelingen van
Amma een paar maanden later terug keerden, ontvin-
gen de dorpelingen hen - als waren zij familie - met een
hartverwarmende openheid. Terwijl ze van huis tot
huis gingen, liepen groepen kinderen met hen mee,
lachend en babbelend … gelukkig… En ja, natuurlijk

zijn we familie _ Amma’s familie. Niet gescheiden door
ras of religie, niet door overtuiging of stand, overeen-
stemmend door onzelfzuchtigheid en verbonden door
liefde 

vzw Vrienden van Amma België
steunt de projecten van
Embracing The World

www.embracingtheworld.org 
www.vriendenvanamma.be 

vriendenvanamma@telenet.be
00 32 3771 5227 / 00 32 472 868 588
Broekstraat 6, BE-9140 Tielrode 
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