
Beste Vrienden, 

Zoals je ziet is de nieuwsbrief van Amrita Koetiram
wat veranderd. We kregen van verschillende kanten te
horen dat men liever wat vaker een kortere nieuwsbrief
las dan af en toe een lange. Dat sloot heel goed aan bij
Amma’s wens om jullie regelmatig op de hoogte te
houden van allerlei werken die vanuit Amrita Koetiram
plaatsvinden.
Wat blijft is dat we sommige projecten zullen volgen in
hun ontwikkeling, zodat jullie een beeld krijgen van de
effecten die jullie donaties op langere termijn hebben
op het leven van noodlijdenden in India. Tot op heden
was dat enerzijds Amma’s heropbouw van drie dorpen
na de aardbeving in Gujarat in 2001 (zie Vrienden van
Amma maart-juni-sept 2001 en maart 2002), en
anderzijds het huisvesten van 700 bewoners uit de
sloppenwijk van Guddimalkapur. 
Daarnaast zullen we u op de hoogte houden van
nieuwe bouwprojecten binnen Amrita Koetiram, en
waar mogelijk ook vrijwilligers en bewoners aan het
woord laten.

Tijdens Amma’s bezoek aan Nederland in november
2003 hebben we geprobeerd het Amrita Koetiram pro-
ject op een levendige wijze aan de mensen voor te
stellen. Door een huisje op ware grootte na te bouwen,
kregen de mensen een goed beeld van het sober bestaan
van de toekomstige bewoners. Zoals één van de rond-
kijkende kinderen het uitdrukte: "Mama, alleen mijn
kamer is al groter dan dit huisje ..."
Dankzij een tiental enthousiaste kinderen konden we
ook een toneelstukje in elkaar zetten, waarin het waar
gebeurde verhaal van Kunchan werd verteld. Kunchan is
een arbeider die door een werkongeval zijn inkomen ver-
liest en daardoor geen geld heeft om zijn dak te laten
repareren, waardoor zijn dochter in de regentijd haar
schoolwerk niet meer kan doen. Hun situatie verbetert
wanneer ze via Amrita Koetiram een nieuw huis krijgen.
Dankzij Amma’s aanwezigheid en de enthousiaste inzet
van enkele toegewijden, hebben we in die drie dagen
een bedrag van bijna € 20.000 verzameld, ofwel ± 20
Amrita Koetiram huisjes.

We hopen dat ook u het project blijft steunen en dat u
ons helpt om nieuwe donateurs te vinden die Amrita
Koetiram met een éénmalige of een maandelijkse bij-
drage willen steunen. 
Als u hiervoor meer informatiemateriaal zou willen
inzien kunt u altijd bij ons terecht. Er liggen in het cen-
trum te Tielrode permanent enkele fotoboeken ter
inzage die verschillende projecten en de opvolging
ervan in beeld brengen. Begeleid door een beschrijving
en de ervaringen van brahmachari’s, bewoners en vrij-
willigers. Ook als u een informatieavond voor een
groep zou willen organiseren kunt u ons kontakteren
over de mogelijkheden. Diverse mensen kunnen uit
eigen ervaring komen spreken.

In de laatste folder hebben wij u het huizenbouw-
project in Guddimalkapur uitgebreid voorgesteld. Dit
project, dat ook door één van ons is bezocht, bekleedt
een speciale plaats in het programma van Amrita
Koetiram. Guddimalkapur is een sloppenwijk waar de
regering mee de verantwoordelijkheid draagt voor de
infrastructuurwerken. 
In dat vorig artikel beschreven wij de staat waarin de
sloppenwijk aanvankelijk verkeerde en het verloop van
de eerste verhuizingen naar de nieuwe appartementen.
In totaal zijn er 725 gezinnen bij betrokken. In dit ver-
slag leest u hoe de nieuw verkregen woning de kwaliteit
van hun leven beïnvloedt. 
(Om de vooruitgang van de gebouwen te zien, kunt u
er de vorige folder er nog eens bij nemen, of op inter-
net de kleurenfoto’s bekijken: www.amma.nl/lief-
dadigheid/amritakoetiramproject)

Om kostenbesparende reden zouden wij in de toekomst
graag gebruik maken van e-mail om deze nieuwsbrief te
verzenden. Indien u over e-mail beschikt kunt u uw
adres zenden aan vriendenvanamma@skynet.be. Aan
mensen zonder e-mailadres blijven we de nieuwsbrief
gewoon per post sturen.

Om Amriteshwaryai Namah
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Deel 1 
Bouw en overheid 
of 
Het nieuwe gezicht van
Guddimalkapur

Toen de brahmachari’s* in mei 2001 naar
Guddimalkapur kwamen, vormden de gebouwen een
troosteloze verzameling van naakte betonnen pilaren,
balken en vloerplaten. De omstandigheden voor de
sloppenwijkbewoners, die rond deze ruwbouwblokken
leefden, waren zo slecht dat velen in de open ruimtes
van de betonnen ruwbouw gingen wonen. 
Zo ontsnapten zij aan de vuilheid van de sloppensteeg-
jes (zie ook onze eerste uitgave). 

De Mata Amritanandamayi Math** nam, middels een
contract met de regering, de verantwoordelijkheid op
zich om het betonnen skelet te voorzien van muren,
deuren, ramen, pleisterwerk, elektrische bedrading en
verf. Daarnaast zou zij ook op strategische punten
waterputten aanleggen. 

De regering bleef echter verantwoordelijk voor de
infrastructuur en voorziening van drinkwater en elek-
triciteit, alsook voor de aanleg van rioleringen.

Hoewel de M.A. Math door de eerste minister werd
uitgenodigd om in deze regio met de heropbouw te
komen helpen, was het omgaan met de lokale
ambtenaren geen gemakkelijke taak. Sommige van de
moeilijkheden zijn nog steeds niet opgelost. De brah-
machari’s van Amrita Koetiram moesten noodgedwon-
gen rekening houden met het feit dat, op lokaal niveau,
politieke belangen een grote rol spelen en invloed kun-
nen hebben op hun werk. Sommige voorzieningen
waren zeer moeilijk te realiseren wegens vertragingen
door het gebrekkig overheidsapparaat. Toch blijft het
voor de brahmachari’s pure, onzelfzuchtige dienstver-
lening. 

De M.A. Math legde wegen aan, maakte de sloppen-
wijk schoon en boorde op 6 strategisch gelegen punten
een waterput. Aan deze publieke pompen kan men zich
wassen en de was doen. Een tankauto van de lokale
overheid brengt het drink- en kookwater en vult
daarmee het enige tankreservoir op het terrein dat, na
veel aandringen, door de overheid werd geïnstalleerd. 

* brahmachari (br.) = novice in Amma’s ashram
** Mata Amritanandamayi Math / M.A. Math = stichting die
onder leiding van Amma, een Indiase vrouw, caritatieve pro-
jecten voor noodlijdenden opzet. 
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De elektriciteitsvoorziening heeft op dit ogenblik de
absolute prioriteit. De bedrading is aangelegd, maar er
is nog bijna geen stroom. 

Een groot twistpunt zijn de sanitaire voorzieningen
binnenshuis. Hoewel elk appartement over de ruimte
voor een badkamer beschikt, kan er niets geïnstalleerd
worden omdat de afvoer ontbreekt! Ook de publieke
toiletten en douches, die de M.A. Math gebouwd heeft,
kon men lang niet gebruiken door een gebrek aan
watervoorziening en riolering. 

Een van de redenen hiervoor situeert zich in de begin-
fase van de appartementsafwerking. Toen trokken de
bewoners, wegens een overstroming van de sloppen-
wijk, in de half afgewerkte bouwstructuren. Eenmaal
zover, was het voor de overheid moeilijk om nog
werkzaamheden uit te voeren in de geïmproviseerde
woningen. De M.A. Math zat klem tussen een
onwillige overheid en bewoners die zich aan de situatie
hadden aangepast. Brahmachari Sadashiva, die verant-
woordelijk is voor de ashram* in Hyderabad, heeft dan
tussen de verschillende partijen bemiddeld.

*ashram = religieuze gemeenschap, klooster in hindoetraditie 

Ondanks het feit dat het hier een Amrita Koetiram
bouwterrein betreft, waar alleen de M.A.Math verant-
woordelijk is, moeten de inwoners van Guddimalkapur
de regering voor elk appartement betalen. De som
bedraagt Rs 30.000 (€ 634). 
De reden hiervoor is dat de overheid bij de Wereldbank
geld leende om de betonnen ruwbouw te kunnen
financieren. Dit betekent dat elk gezin maandelijks een
bedrag van Rs 300 (€ 6,35) moet opbrengen. Voor
velen is dit te veel, soms moeten zij hiervoor een hele
week werken. De meeste mensen kunnen maar Rs 200
(€ 4,23) betalen. 

De inwoners voelen zich door de overheid in de steek
gelaten. Zij begrijpen niet waarom zij wel geld vraagt,
terwijl de M.A.Math de grote aanpassingswerken
gratis uitvoerde. Toch beseft men dat, als de betalingen
worden volgehouden, de overheid hen op den duur het
eigendomsbewijs wel zal verstrekken.

De bewoners zijn in het algemeen heel blij dat de brah-
machari’s hun deel van het werk zo snel hebben uit-
gevoerd; binnen het jaar was het voltooid. Zij denken
dat de regering er 5 jaar over zou hebben gedaan en dat
de aannemers hen in de steek zouden hebben gelaten.
Tegen de brahmachari’s zeggen de bewoners: "Jullie
zijn persoonlijk gekomen, dat is werkelijk bijzonder en
getuigt van diep medeleven."
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Enkele bewoners over hun nieuwe woonsituatie:

Tipamma is een weduwe die bij haar zoon en
kleinkinderen inwoont. Zij is heel tevreden met haar
huis. Ze zegt: "Het is helemaal bepleisterd. Water
wordt met een tankauto gebracht, maar elektriciteit is
er niet.”

Eén van de mannen: "Ik kan het niet goed uitleggen en
ik weet niet waarom, maar we hebben hier geen prob-
lemen. Ik voel me hier beter. Voorheen leefden we in
hutten. Hier is het echter heel vredig.”

Een arbeider: “Dit is een veilige plek voor mijn gezin
en hier zijn goede mensen. Soms maken we ruzie bin-
nen het gezin, maar buren onder elkaar maken nooit
ruzie. We voelen ons goed bij elkaar."

Sunkhana, een afvalsorteerster zegt: "We vinden het
hier heel fijn, want we kunnen hier rustiger leven. Het
is Amma’s zegen dat we dit huis hebben gekregen. Ik
heb Amma tijdens een van haar programma’s ontmoet
en dat maakte me heel gelukkig. Ik heb een foto van
haar en doe elke dag een puja* voor haar. Dat schenkt
me veel vreugde." 

*puja = eredienst

....wordt vervolgd....

Contactadressen:

Voor België:
Vrienden Van Amma België - Amrita Koetiram
Informatie: Krishna Van Lierde, Tel: 0477 285288
E-mail: vriendenvanamma@skynet.be 
Banknummer: 083-2954139-07

Voor Nederland:
Vrienden van Amma Nederland – Amrita Koetiram
Informatie: Dirk Overlaet, Tel: 073 5033291
E-mail: dirkoverlaet@home.nl
Giro: 427 27 72 
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