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Amma heeft meer gedaan dan veel 
regeringen ooit voor hun mensen gedaan 
hebben. Haar bijdrage is enorm.

- Muhammad Yunus
Winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2006
Oprichter van de Grameen Bank 

WIE WIJ ZIJN MEER MET MINDER DOEN
Embracing the World is een wereldomvattend netwerk 
van charitatieve organisaties die voortgekomen zijn uit de 
projecten in India van de Mata Amritanandamayi Math*.

Embracing the World probeert, waar en wanneer maar 
mogelijk, de last van de arme mensen te verlichten door 
de vijf basisbehoeften te vervullen: voedsel, huisvesting, 
onderwijs, gezondheidszorg en levensonderhoud. Wij zijn 
vooral gericht op het lenigen van de nood na grote rampen. 

Door het uitbreiden van onze inspanningen werken we op het 
gebied van milieubehoud en duurzaamheid om de toekomst 
van onze kwetsbare planeet te beschermen. En door de Amrita 
Universiteit ontdekken onze onderzoekers nieuwe methoden 
om goederen, kennis, informatie, energie en gezondheidszorg 
te verschaffen zodat we aan mensen in nood direct hulp 
kunnen verlenen, waar ze ook zijn.

Omdat het overgrote deel van onze inspanningen door 
vrijwilligers verricht wordt en we helemaal geen betaalde 
bestuurders op nationaal of internationaal niveau hebben, 
kunnen we meer met minder doen.

* De Mata Amritanandamayi Math is een non-gouvernementele organisatie met 
een speciale adviserende status bij de Verenigde Naties.
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AMMA (SRI MATA AMRITANANDAMAYI)
En tot op de dag van vandaag beëindigt Amma haar 
programma door iedereen die het evenement bijwoont te 
omhelzen. Het is geen snel signeren van een boek of snel 
voorbij lopen. Deze persoonlijke, individuele ontmoetingen 
nemen het grootste deel van Amma’s tijd in beslag. Amma 
heeft deze moederlijke omhelzing, die bekend staat als haar 
darshan, aan meer dan 34 miljoen mensen over de hele wereld 
gegeven. Een keer heeft ze meer dan 22 uur ononderbroken 
darshan gegeven.

Amma is de best toegankelijke spirituele leider van dit 
moment. Ze gaat vertrouwelijk om met meer mensen dan wie 
ook ter wereld. Als mensen hun hart bij Amma uitstorten, 
geeft ze hun emotionele troost, spirituele begeleiding en 
concrete oplossingen voor hun problemen. Velen die Amma’s 
omhelzing ontvangen, worden geïnspireerd om mensen 
in nood onzelfzuchtig te dienen. Op deze manier is deze 
eenvoudige, maar krachtige handeling, de omhelzing door 
een moeder, zowel de katalysator als het symbool geworden 
van het groeiende internationale netwerk van humanitaire 
initiatieven dat Embracing the World is.

Spiritueel leider, filantroop en visionair Sri Mata 
Amritanandamayi, die over de hele wereld eenvoudig Amma 
genoemd wordt, heeft de wereldgemeenschap decennia lang 
gediend door wijsheid, kracht en inspiratie te geven. Door 
haar buitengewone daden van liefde, haar innerlijke kracht 
en zelfopoffering heeft Amma zich bij miljoenen geliefd 
gemaakt en duizenden geïnspireerd om haar op de weg van 
onbaatzuchtige liefde te volgen.

Als echte wereldburger geeft Amma gratis programma’s in 
heel India, Europa, de Verenigde Staten, Australië, Japan, Sri 
Lanka, Singapore, Maleisië, Canada, Afrika en Zuid Amerika. 
In haar toespraken deelt ze haar wijsheid en geeft ze leiding 
voor persoonlijke vervulling en over de meest dringende zaken 
van onze tijd. Van klimaatverandering tot terrorisme, van 
spanningen tussen culturen tot armoede en vrouwenrechten, 
Amma’s waarnemingen nodigen ieder van ons uit om mee te 
werken aan het bouwen van een geëngageerde en zorgzame 
samenleving.
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- Broeder Wayne Teasdale, PhD
katholieke monnik, voormalige bestuurder 
van het Parlement van Wereldreligies

Door haar nadruk op onbaatzuchtig dienen 
en liefdadigheid zal Amma de toekomstige 
wereld enorm beïnvloeden, geloof ik.

HOE HET BEGON
Als klein meisje zag Amma met eigen ogen de grote ongelijkheid in de 
wereld en vroeg zich af wat de zin van het lijden was. Haar zoeken vond 
zijn hoogtepunt in haar besluit om haar leven te wijden aan het geven 
van liefde aan zoveel mogelijk mensen. Toen ze pas negen jaar was, be-
gonnen mensen haar moeder te noemen. 

Het geanimeerde verhaal van 
Amma’s vroege zoektocht 
naar de zin van het lijden. 
Scan deze code mat je 
smartphone om nu meteen 
te gaan kijken. Of kijk er 
later op je website naar.:
www.embracingtheworld.org 
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Ik geloof dat ze hier voor ons staat,  
Gods liefde in een menselijk lichaam.

Dr. Jane Goodall, VN Vredesgezant

Als ik aan Amma en haar leven van toewijding en 
dienstbaarheid denk, zie ik voor ons allemaal een 
stralend voorbeeld van respect, mededogen en zorg.

- Dr. Steven C. Rockefeller, filantroop, onderwijsdeskundige, sociaal activist
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Al meer dan twintig jaar spreekt Amma 
regelmatig op internationale forums over 
wereldvrede en harmonie tussen religies. 
Hier is ze met onderscheidingen en lofbe-
tuigingen geëerd voor haar visie en voor-
beeld. In 1993 benoemde het Parlement 
voor Wereldreligies haar op hun eeuwfeest 
tot President van het Hindoegeloof. Ze 
sprak de Millennium Wereldvredecon-
ferentie van de Verenigde Naties toe. Ze 
ontving in 2002 de Gandhi-Kingonder-
scheiding voor Geweldloosheid van VN 
Vredesgezant Dr. Jane Goodall en VN Hoge 
Commissaris voor Mensenrechten Sergio 
Vieira de Mello. In 2006 ontving Amma 
samen met de Nobelprijswinnaar voor de 
vrede in 2005 Mohammed ElBaradei en 
acteur/filantroop Richard Gere de James 
Parks Mortin Interfaith Onderscheiding in 
het Interfaith Centrum in New York voor 
haar rol als uitmuntend spiritueel leider 
en filantroop. Toen James Parks Morton 
de onderscheiding overhandigde, zei hij 
over Amma: “U belichaamt alles wat wij 
voorstaan.” 

Het kleine beetje dat ik 
door haar inspiratie kan 
doen, zal ik proberen zo 
goed mogelijk te voltooien.
- Rajendra Pachauri
Winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2007, voorzitter 
van het Intergovernmental Panel on Climate Change
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Zolang er genoeg kracht is om mijn hand uit te steken naar degenen 
die naar me toe komen, om mijn hand te leggen op de schouder 
van iemand die huilt, zal ik doorgaan met darshan geven. Mensen 
liefdevol omhelzen, hen troosten en hun tranen afvegen tot het 
einde van dit stoffelijk omhulsel, dat is mijn wens. 

- Amma8



Mijn religie is de liefde.
- Amma

Amma heeft nooit iemand gevraagd om van religie te veranderen, maar alleen om zich 
meer in de eigen religie te verdiepen en volgens de essentiële principes ervan te leven.

2012 Amma spreekt de Alliance of Civilizations van de Verenigde Naties in Shanghai toe. 

2010 Amma ontvangt een eredoctoraat aan de State University of New York in Buffalo.

2009 Amma inaugureert de Vivekananda International Foundation in Delhi.

2008 Amma is de belangrijkste spreker op de Conferentie van het Wereldvredesinitiatief 
van Vrouwen in Jaipur.

2007 Amma krijgt de Cinéma Vérité Award voor haar humanitaire activiteiten en werk 
voor de vrede op het Cinéma Vérité Filmfestival in Parijs. 

2006 Amma ontvangt de James Parks Morton Interfaith Award in New York.
Amma ontvangt de Saint Sri Jnaneswara Wereldvredeprijs in Pune. 

2005 Amma ontvangt de Mahavir Mahatma Award. Amma ontvangt de Centenary 
Legendary Award van de Rotary Club International.

2004 Amma geeft een thematoespraak in het Parlement van Wereldreligies..

2002 De Wereldbeweging voor Geweldloosheid verleent Amma de Gandhi-King prijs 
voor Geweldloosheid bij de VN in Genève.
Amma is de belangrijkste spreker bij het Wereldomvattend Vredesinitiatief van 
Vrouwelijke Religieuze en Spirituele Leiders bij de Verenigde Naties in Genève.
Amma ontvangt de Karma Yogi of the Year Award van het Yoga Journal.

2000 Amma is de belangrijkste spreker bij de Millennium Wereldvredeconferentie in 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

1998 Amma ontvangt de Care en Share International Humanitarian of the Year Award.

1995 Amma spreekt de Interreligieuze Vieringen bij de 50ste verjaardag van de VN toe.

1993 Amma spreekt de 100ste verjaardag van het Parlement van Wereldreligies toe, 
waar ze tot Voorzitter van het Hindoegeloof benoemd wordt.
Amma ontvangt de Hindu Renaissance Award van Hinduism Today.

Onderscheidingen en conferenties
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Onze centra in heel India verwelkomen de armen 
als hun gasten en serveren hun een warme 
maaltijd. Op deze manier leren de vrijwilligers 
de mensen en hun problemen kennen. Zij die 
meer hulp nodig hebben, worden met financiële 
middelen, medische verzorging, huisvesting, 
bijscholing enz. geholpen. 

BASISBEHOEFTEN: VOEDSEL
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

INDIA 
Ieder jaar geven we 10 miljoen maaltijden uit en in 
afgelegen tribale gebieden delen we rijst, melk en ander 
basisvoedsel uit.

NOORD AMERIKA 
Mother’s Kitchen serveert in 41 steden maaltijden aan 
meer dan 75.000 mensen per jaar. 

NAIROBI, KENIA 
Drie voedzame maaltijden per dag voor 78 arme kinderen.

AUSTRALIË 
Mother’s Kitchen geeft maaltijden aan dakloze en 
hongerlijdende mensen in Sydney en Melbourne

GRANOLLERS, SPANJE 
Maaltijden aan huis voor gezinnen die het moeilijk 
hebben.

ZUID FRANKRIJK 
Biologisch voedsel voor daklozen. 

SAN JOSE, COSTA RICA 
Maaltijden voor de daklozen in La Carpio

CANCUN, MEXICO 
La Cocina de Amma

WAT WE BEREIKT HEBBEN
10 miljoen maaltijden voor dakloze 
en hongerlijdende mensen in India

Amma deelt zakken rijst uit in het zwaar getroffen Nagapattinam 
na de tsunami van 2004.

Als in een bepaald deel van de wereld duizen-
den mensen van de honger sterven of armoede 
lijden, is dat een schande voor alle landen.

- Amma 11
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1: Vanaf 2010 kweken onze vrijwilligers in Frankrijk biologisch voedsel en verdelen het onder 
plaatselijke voedselbanken die het aan de armen geven.

2: Al achttien 18 jaar geven we iedere week eten aan hongerlijdende mensen in Mumbai.
3: Onze vrijwilligers in Cancun, Mexico, zijn pas in augustus 2013 begonnen met het eten geven 

aan de armen, maar dat is omdat ze bezig waren een speciale keuken voor dit doel te bouwen.
4: We hebben zes miljoen maaltijden geserveerd aan de slachtoffers van de tsunami in 2004.
5: Mother’s Kitchens in 41 steden in Noord Amerika geven dakloze en hongerlijdende mensen 

te eten.
6: Onze vrijwilligers in Spanje geven regelmatig verzorgingspakketten aan 200 arme gezinnen.
7: Vaak kunnen we kinderen warme melk bij hun maaltijd geven.
8: Iedere zondag geeft het Amrita Kindertehuis 230 kinderen uit sloppenbuurten te eten.
9: Onze vrijwilligers in Costa Rica geven de daklozen vanaf 2007 te eten.
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BASISBEHOEFTEN: HUISVESTING
Voor ons betekent onderdak niet alleen een dak boven je hoofd. We bouwen niet alleen 
huizen, maar hele gemeenschappen met buurthuizen, wegen, waterputten, elektriciteit, 
riolering en schoon drinkwater. Onze weeshuizen en kindertehuizen worden geleid door 
toegewijde vrijwilligers die zich erop richten het zelfvertrouwen en de innerlijke kracht 
van de kinderen te versterken en die hen aanmoedigen hun dromen te realiseren.
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

HEEL INDIA
Doel: 100.000 huizen voor de daklozen

KERALA, INDIA
Weeshuis voor 500 kinderen

MUMBAI EN PUNE, MAHARASHTRA
Een nieuwe fase in het leven van sloppenbewoners: ze 
verhuizen naar schone, nieuwe flats.

NAIROBI, KENIA
Het Amrita Kindertehuis voor meer dan 100 kinderen.

WAT WE BEREIKT HEBBEN
45.000 huizen voor daklozen in 
heel India

Amma en haar leerlingen maakten zelf de bakstenen voor de eerste 
gebouwen in de ashram. Vandaag de dag vervaardigen we nog steeds 
onze eigen bakstenen voor de huizen die we bouwen. Doordat we alles 
zelf doen, zonder aannemers in te schakelen, kunnen we meer met 
minder doen.

Tijdens Amma’s tournee kun je bij 
de Embracing the Worldtafel meer 
te weten komen over hoe je onze 
huisvestingsprojecten kunt steunen.

Iedereen in de wereld moet zonder 
angst kunnen slapen.

- Amma 15
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1: Pudukkupam, Cuddalore, Tamil Nadu: nieuwe huizen voor tsunamivluchtelingen
2: Bewoners van een van de 1000 huizen die we na de overstroming in Raichur, Karnataka, 

gebouwd hebben.
3: Mela Pattinacherry, Nagapattinam, Tamil Nadu: nieuwe huizen voor tsunamivluchtelingen
4: Bibliotheek in het Amrita Kindertehuis in Nairobi, Kenia
5: Het Amrita Kindertehuis in Nairobi, Kenia
6: De kinderen van het Amrita Kindertehuis worden geselecteerd uit dorpen die onze vrijwil-

ligers bezocht hebben. Ze krijgen goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.
7: Bamboo Flat, Zuid Andaman: twee-onder-één-kap-woningen voor tsunamislachtoffers. Alle 

materiaal voor de 200 huizen die we hier bouwden, moest vanuit India verscheept worden.
8: Vadakku Vanchiyoor, Kairakal, Pondicherry: nieuwe huizen voor tsunamivluchtelingen
9: Pune, Maharashtra: we hebben deze flats voor vroegere sloppenbewoners gebouwd. 17
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1: Dit meisje is opgegroeid in een van de 1600 flats die we voor sloppenbewoners in Pune, 
Maharashtra, gebouwd hebben. 

2: We hebben 6.296 huizen gebouwd voor slachtoffers van de tsunami van 2004. Dit huis is 
er een van. 

3: We leiden al meer dan 20 jaar een weeshuis van 500 kinderen in Kerala.
4: Groep huizen voor armen in het district Ernakulam, Kerala
5: Bewoners van huizen voor de armen in Bhopal, Madhya Pradesh
6: Samanthampettai, Nagapattinam, Tamil Nadu: nieuwe huizen voor tsunamislachtoffers
7: De kinderen in ons weeshuis winnen vaak onderscheidingen voor muziek, sport en dans.
8: Ingang van onze wijk voor armen in Ghaziabad, Uttar Pradesh
9: Deze huizen hebben we voor de armen in Lucknow, Uttar Pradesh, gebouwd. 19
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1: Al meer dan tien jaar stuurt de Japanse studentenvrijwilligersorganisatie IVUSA 
groepen studenten naar India om mee te werken aan onze huizenprojecten.

2: Bewoners van onze huizengroep in Mysore, Karnataka. 
3: Huizen voor de armen in Durgapur, West Bengalen 
4: Onze huizengroep in Hassan, Karnataka
5: Onze huizengroep in Mangalore, Karnataka
6: Onze huizengroep in Rameshwaram, Tamil Nadu
7: Een bewoner van de flats die we voor sloppenbewoners in Pune hebben gebouwd.
8: Een bewoner van onze huizengroep in Satyamangalam, Tamil Nadu 

9: Dit tsunamislachtoffer zei: “Amma betaalde onze trouwerij, gaf ons een motorboot en 
dit huis. Nu hebben we een nieuwe baby. Door Amma hebben we ons gezin terug-
gekregen.” 21



45.000 HUIZEN OP MEER DAN 
75 PLAATSEN IN HEEL INDIA

Raichur, Karnataka22



PLAATSEN WAAR HUIZEN GEBOUWD ZIJN

RAJASTHAN
Sanghaneer, Jaipur

UTTAR PRADESH
Telibagh (Lucknow-New Brindavan Yojana Dt.)
Koraon (Mirzapur Dt.)
Pratap Nagar (Ghaziabad Dt.)

MADHYA PRADESH
Piplani, bij SOS Village (Bhopal Dt.)

GUJARAT
Dagara, Mokhana en Modsar (Bhuj, Kutch Dt.)

MAHARASHTRA
Ajanta Nagar (PCMC, Pune Dt.)

WEST BENGALEN
Puljour Amaravathi en Bidhan Nagar (Durgapur Dt.)
Amritabati Housing Colony (Durgapur Dt.)
Panihatti (Kolkata Dt.)

ANDHRA PRADESH
Gudimalkapur (Medipatnam, Hyderabad Dt.)
Filim Nagar (Jubilee Hills, Hyderabad Dt.)
Amrita Nagar (Pradhatur, Cuddapah Dt.)

ORISSA
Baleshwar 
Bhubaneshwar

PONDICHERRY
bij Deepak Cables
Pondicherry Taluk
Kairakal

KARNATAKA
Hirisave (C.R. Pattana, Hassan Dt.)
Mulki (Mangalore Dt.)
Hosahalli (Mandya Dt.)
Madhuvanahalli (K.R. Taluk, Mysore Dt.)
Gandhi Nagar (Mysore Dt.)
Gokulam (Mysore Dt.)
Dongrampura en Dirampur (Raichur Dt.) 

UTTARAKHAND 
Batwadi Sonar en Chandrapuri (Rudraprayag Dt.)

TAMIL NADU
Amritapuram (Rameshwaram, Ramanathapuram Dt.)
Panagudi (Rosmiyapuram, Valliyoor, Tirunelveli Dt.)
Amirpalayam (Sattur, Virdunagar Dt.)
Scavanchers Colony (Sivakasi, Virdunagar Dt.)
Aruppukkottai (Virdunagar Dt.)
Kollencode, Kaliyakavila, Marthandam, Kuzhitturai, 
Kulachel en Kanyakumari (alle in Kanyakumari Dt.) 
Ettimadai, Nallampalayam en Madukkarai (alle in 
Coimbatore Dt.) 
Arikkambedu en Vellanur, Ambathur, Avadi en 
Maduravoyal (alle in Tiruvallur Dt.) 
Karikattukupam, Ernavur en Kovalam (alle in Chennai) 
Ramabelur, Pinjumedu, Satyamangalam (all in Erode Dt.)
Kumbakonam 
Pudukuppam
Dorpen in de districten Cuddalore, Kanyakumari en 
Nagappatinam.

KERALA
Meer dan 20.000 huizen verspreid over de districten 
Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kannur, Kasargode, 
Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, 
Pathanamthitta, Trissur, Trivandrum Kodungallur en 
Wayanad. 
Dorpswijken in de steden Trivandrum (Airport 
Colony) en Kochi (Ambulangal). Dorpen en huizen in 
de districten Ernakulam, Alappuzha en Kollam.

ANDAMAN EILAND
Bamboo Flat en Austinabad, Zuid Andaman

SRI LANKA
Thekkawatta (Kalutara District, Westelijke Provincie)
Periyanilavanai (Ampara District, Oostelijke 
Provincie)
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BASISBEHOEFTEN: GEZONDHEIDSZORG Het AIMS ziekenhuis van Embracing the 
World verschaft uitstekende medische 
verzorging ongeacht iemands financiële 
situatie. Het ziekenhuis biedt de 
allernieuwste behandelingen aan hen die 
anders nergens terecht zouden kunnen.
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS)
Niet commercieel ziekenhuis

VIJF PLAATSELIJKE CHARITATIEVE ZIEKENHUIZEN
Kalpetta, Kerala; Amritapuri, Kerala; Pampa, Kerala; 
Mysore, Karnataka en Andaman eiland 

KLINIEK VOOR MENSEN MET HIV EN AIDS 
Trivandrum, Kerala

VOLKSGEZONDHEIDSPROJECTEN  
Voor risicogroepen 
100 gratis gezondheidskampen ieder jaar

ANDERE PROJECTEN
Huisbezoek voor pijnstillende zorg
Kankerhospitium
Internationaal Telemedicine project 
Cataractoperaties en medische kampen in Nairobi

HET AIMS ZIEKENHUIS 
Vanaf de opening in 1998 heeft AIMS, ons ziekenhuis in Kochi, 
Kerala, voor meer dan €53 miljoen aan gratis medische verzorging 
gegeven. Meer dan drie miljoen patiënten ontvingen een volledig 
gratis behandeling. AIMS biedt geavanceerde en liefdevolle zorg in 
een rustige en mooie atmosfeer. Het wordt erkend als een van de 
meest vooraanstaande ziekenhuizen in Zuid Azië. Onze opzet om de 
armen te helpen heeft een toegewijd team van hoog gekwalificeerde 
medische beroepsmensen uit de hele wereld aangetrokken. Het 
ziekenhuis met 1300 bedden telt 43 verschillende specialismen. 

Tijdens Amma’s tournee kun je bij de tafel 
van het AIMS-ziekenhuis meer te weten 
komen over hoe je onze projecten voor 
gezondheidszorg kunt steunen.

WAT WE BEREIKT HEBBEN
Vanaf 1998 meer dan drie miljoen 
patiënten gratis behandeld. 

Als klein meisje droomde Amma ervan een 
ziekenhuis te bouwen waar arme mensen toegang 
hadden tot gezondheidszorg van goede kwaliteit 
in een sfeer van liefde en compassie. 
In 1998 bouwde ze het.

25



3

2

1
26



4

5

6

7

8

9

1: AIMS heeft een toonaangevende afdeling cardiologie voor kinderen in India.
2: AIMS biedt geavanceerde gezondheidszorg in een meelevende omgeving. 
3: In mei 2013 brachten we een team van 7 artsen van Spanje naar Kenia om 208 gratis 

cataractoperaties uit te voeren voor de armen in de buitenwijken van Nairobi.
4: AIMS biedt gespecialiseerde medische consulten aan zorgcentra en ziekenhuizen in 

landelijke gebieden in heel Afrika en India.
5: Het Amrita Kripa Charitable Hospital in Amritapuri, Kollam District, Kerala
6: Wij zijn de enige vorm van gezondheidszorg voor afgelegen tribale groepen.
7: 24 uur gratis medische begeleiding in Sabarimala, een geliefde, afgelegen tempel op 

een bergtop.
8: We leiden ieder jaar meer dan 100 gratis medische kampen in arme gebieden.
9: Voor haar operatie kon Juliana slechts een paar centimeter ver zien.

27



3

2

1
28



4

5

6

7

8

9

1: De geriatrieafdeling van AIMS behoort tot de beste van zijn soort in India
2: Ons charitatieve ziekenhuis in Kalpetta, Kerala
3: Dokters in een operatiekamer in AIMS
4: Ons charitatieve ziekenhuis in Mysore, Karnataka
5: Tandverzorging in een medisch kamp voor een tribale gemeenschap in Kerala
6: Het Amrita Kripa Sagar Aidsverzorgingstehuis in Trivandrum, Kerala
7: AIMS heeft een toegewijd team van medische beroepsmensen aangetrokken.
8: Kankerhospitium in Mumbai
9: Ons charitatieve ziekenhuis op de Andamaneilanden
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Ieder van de drie miljoen patiënten die we gratis behandeld 
hebben, heeft een verhaal. Hier is er een van:
Toen Daliya geboren werd, huilde ze niet als ander baby’s. De dokters 
vonden een ernstig hartprobleem. Er was een onmiddellijke operatie 
nodig om haar te laten overleven. De normale kosten van een derge-
lijke ingreep zijn in India Rs 250.000 ( € 3.000), een bedrag dat Daliya’s 
vader, die riksjachauffeur van beroep was, absoluut niet kon betalen. 
AIMS bracht Daliya’s ouders voor de ingreep niets in rekening. De ope-
ratie was succesvol en Daliya bleef in leven, maar haar strijd was nog 
lang niet over. Ze zou geweldig veel moed nodig hebben. Gelukkig had 
ze dat in overvloed.

Scan deze code met je smartphone 
om Daliya’s verhaal nu te zien of 
kijk er later naar en naar andere 
levensverhalen op:
www.embracingtheworld.org
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ANU BABY 
C. S. ANAMIKA 
KUTTAN. P.U
PATHMAVATHI K.P.
KAILASH 
S. SURIYA 
R. ANTONY XAVIER
DE BABY VAN DAISY 
DE BABY VAN MOHINI 
M. V. MANOHARAN 
K.R. RASEELA 
CHANDRAVALLY 
AJAY SANAL
K.S. AKASH 
VARSHA VIJAYAN
ABHIRAMI BABY 
KRISHNAPRASAD 
NAFEESATHUL MISRIYA 
P. K. PATHUMMA 
B. PANDI SELVI 
RIGWIN JOY J.
S. R. SAVIYO 
V. SHINTO 
NIVED PAVITHRAN 
SIVAN VELAYUDHAN
CHANDRADASAN 
MANIKANDAN 
K. BABU 
MIRNA ROSE
DE BABY VAN SIMI PRAVEEN
DE BABY VAN SUDHA 
K. VELAPPAN 
T. S. PRANAV 
ARYA SUNIL
ROHINI 
R. RAMACHANDRA NAIK
RAZIK 
FATHIMA 
SAMBANTHAM
SIVANI 
K. BHASURANGI 
V. CATHERIN STALINI

S. PHILIP 
E. V. SREEDHARAN 
C. BHARGAVAN 
VISHNU .P.K
AYSHATH FARHANA
M. UNNIKUTTAN 
SINDHUKUMAR 
KANNAN KS
SREENANDHA 
ANUSH JAYAN
M. SANJAY 
SARASU KUMARAN 
SEBASTIAN THOMAS
SANOOP
K. CHANDRIKA 
AMISHA. L.
S. SAHAYA RANI 
K. S. BINU 
ASOKAN 
REJEENA 
DE BABY VAN SARITHA 

VISWANATH 
DE BABY VAN SALINI 
K. AYYAPPAN 
ARJUN RAJ
K. A. ADIDEV
ARAVINDAKSHAN
RAJAMANI P
P. MEENAKSHI 
B. ANUPRIYA 
RINSHA 
KARTHIK 
V. VISHNU 
VANAJA
AMRITA 
ARATHY REGI 
SHANU
ANANTHU KRISHNA 
ASHWIN 
SOUMYA SANTHOSH
C. V. ALOK 
DE BABY VAN ARATHY

PURUSHOTHAMAN 
R. S. ANUSHKA 
ARCHANA .K. VIJAYAN
N. RIHAN 
LAKSHMANAN PILLAI 
M. P. ALIYAR 
K. G. GEORGE 
SIVADASAN K
K. NANDANA 
M. SIVARENJINI 
BASIL PHILIP 
T.P. ANJANA 
V. K. MOHANAN 
DE BABY VAN LIJA
KARUNAKARAN P K
AMRITA RAJAN
AMEERSHA VIBISH
AKASH PRAVEEN
AMAL MANEESH
M. K. NANDIT KRISHNA 
DE BABY VAN SANDHYA 
RAJESH 
K. SAJITHA 
C. K. RAGHAVAN 
SASIKALA PEETHAMBARAN
DE BABY VAN NISHA REJU 
AMALDEV 
ABHIRAMI 
P. N. VASUDEVAN 
R. UDAYABHANU 
AFLA 
HARINANDHAN H.
SHEELA RAJU
K.S. GOPALAKRISHNAN 
S. PANEER 
M. MIDHUN 
RITHU KRISHNA
KARAPPAN 
G. MOHANAN 
K. S. ABHINAV 
K. R. ANANYA 
DE BABY VAN KOMALA 

SHAHIN K.
AYISHA HANNA
MUHAMMAD RAZIN
K. ANUSHA 
ARUN KUMAR
ANVIYA FERNANDEZ
ELONA 
DE BABY VAN USHA
SAIDU 
M. PETCHIYAMMAL 
SAIDU 
K. V. VINEETH 
N. NANDIKESH 
M. PETCHIYAMMAL 
SURENDRAN.K.T 
VAIGA 
DE BABY VAN BINI BAIJU 
FATHIMATH SAFNA
DE BABY VAN RAJANI
T. K. SIVADASAN 
ANEESH N.A
DE BABY VAN BINDU 
DE BABY VAN SEENA SHIJU
K. R. SURESH KUMAR
KRISHNA SIBU
DE BABY VAN JEEJA 
T. VITHUL VIJAYAN
K. P. VINOD KUMAR 
R. DEVUTTY 
DE BABY VAN SRUTHY SANOOP
A. V. VIJEESH 
ADWAITH 
M. GOPINADHAN 
SAROJA 
SANTHA
ARCHANA MOHAN
AMRUTHESH N.S. 
SOUDAMINI GOPI
DE BABY VAN VIJITHA BIJU
VELAMMAL M
DHEVIKA SHIJITH
P. JISHNA 

C. R. VAISHNAVI 
DE BABY VAN BINDU SUJITH 
KUNNUMMAL KOROTH MA-
RIYUMMA
DE BABY VAN SILVI
ADITHYAN 
M. P. SASIDHARAN 
M. A. ALIKKUNJ 
C. L POULOSE 
SELVARAJ 
T. K. VIMALA 
ALIAS V. K. MOHANAN 
K. T. YASHIN 
C. ASOK KUMAR
RAHUL RAVI
DHANESH KUMAR
R. KARGU VEL
KUSHAN 
RADHA HARIDAS
SARADAMMA 
UTHRAJ 
PUVANESH 
M. VISHNU 
P. VEERA LAKSHMI
PADMINI 
SUMALATHA 
K. S. BABU 
RIZANA THASNI
SREEJA GOPI
KARAPPAN 
SUDHAKARAN P.K.
SHIHAB 
K. GREESHMA 
SMITHA RAJAN
DE BABY VAN NEETHU 
M. P. KAMALAMMA 
A. N. VIJAYALAKSHMI 
ADHIKRISHNA 
ANANTHI 
JANIYA BAIJU
DE BABY VAN SARALA 
DE BABY VAN ANNA LISSY

SAJITH KINAVAKKAL
MARY LIVIYA JOSEPH 
VISHNU P.P.
SETHU NARAYANAN
BALAKRISHNAN MASTER K
SOORYA DAS
RAVEENDRAN NAIR
V. CHANDRIKA 
VISHNU PRIYA K.D. 
DE BABY VAN BEENA 
N. K. SEDUNATHAN 
K. SOORAJ 
K. V. BALAN 
N. V. ABISHA 
M. K. MANU
DE BABY VAN SINDHU 

ANANDKUMAR 
D. KABILAN 
K. KANIKA 
R. RAJITHA 
S. VAIYAPURI
SAROJINI KRISHNANKUTTY 
PURUSHOTHAMAN 
THANKAMANI 
K. S. MOHANAN 
P. C. RAJAN 
VANITHA 
VIJAYALAKSHMI N.
K.S. PUNNYA 
V.A. VASU 
RAMANKUTTY KOCHURAMAN
T. BALA GANAPATHY 
ARAVINDASHAN NAIR
MUPPIDATHI 
M.R. RAMKESH
DE BABY VAN BEENA
B. PANKAJAKSHAN NAIR
ANAMIKA 
DE BABY VAN REVATHI 
S. JITHIN 
SABARINATHAN 
K. V. VINAYAN 
MATHEWS

 

De volgende mensen kregen een gratis hartoperatie in AIMS in de periode oktober 2012 tot augustus 2013. 

Dit betreft slechts één specialisme. AIMS heeft meer dan veertig specialismen. 
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BASISBEHOEFTEN: ONDERWIJS

Amma zet zich ervoor in dat mensen gelijke toegang 
hebben tot onderwijs dat op waarden is gebaseerd. Met 
dat doel voor ogen leiden Embracing the World en onze 
moederorganisatie, de Mata Amritanandamayi Math, 
meer dan 75 onderwijsinstellingen die aan meer dan 
100.000 leerlingen onderwijs geven in heel India.32



ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

DOEL: 100.000 BEURZEN
Zelfmoord onder boeren tegengaan door 
hun kinderen op school te houden.

PRIJZENWINNEND VOLWASSENENONDERWIJS 
Zorgen dat inheemse gemeenschappen een eerlijke 
handel kunnen drijven door ze te leren lezen en schrijven.

PRIVéLES BUITEN SCHOOL
Extra hulp voor tribale kinderen en sloppenbewoners.

SCHOOL VOOR KINDEREN MET GEHOORSTOORNIS
Kinderen met gehoorstoornis leren 
spreken en zich uit te drukken.

SCHOOL VOOR ANDERSBEGAAFDEN
Anders begaafde kinderen hun verborgen 
talenten laten ontdekken. 

AMRITA UNIVERSITY
Hoger onderwijs voor een op het doel gericht levenDoor beurzen te verlenen aan kinderen van boeren die beneden 

de armoedegrens leven, wil Embracing the World een sterkere 
economische basis leggen waarop deze gezinnen hun leven 
kunnen baseren. Tijdens Amma’s tournee kun je bij de tafel 

van de Amrita University meer te weten 
komen over hoe je onze onderwijsprojecten 
kunt steunen.

WAT WE BEREIKT HEBBEN
46.000 beurzen voor kinderen in 
risicogroepen

We bewijzen eer aan de verreikende 
bijdragen van een gerenommeerd leider 
op onderwijsgebied.

- Dr. John B. Simpson
President van de SUNY-Buffalo Universiteit 33
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1: De campus van de Amrita Universiteit in Coimbatore
2: In 2008 kregen we de Unesco-onderscheiding voor het effectiefste en efficiëntste beheer 

van gelden voor volwassenenonderwijs in India.
3: Veel kinderen die van ons een beurs krijgen, hebben een ouder door zelfmoord verloren.
4: De Amrita Universiteit heeft meer dan 18.000 studenten en meer dan 2000 faculteitsleden.
5: Aan de Amrita School voor de Verbetering van de Spraak en het Gehoor studeert 100% af.
6: Vrouwen die onze naaicursus voltooid hebben, doneren hun eerste schooluniform aan 

een arm kind.
7: Door onze beurzen blijven meisjes op school en maken ze hun onderwijs af.
8: De Amrita School voor Andersbegaafde Kinderen in Kozhikode, Kerala
9: Deze meisjes komen uit Washim, dat zeer zwaar door zelfmoord  

onder boeren getroffen is.
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BASIS:BEHOEFTEN: LEVENSONDERHOUD

Vanaf 1989 geven wij beroepsopleidingen. Na de tsunami van 
2004 richtten we ons vooral op het opleiden van vrouwen. 
Dit bleek een slimme investering te zijn. Onderzoek heeft 
aangetoond dat beroepsopleidingen en economische 
mogelijkheden aan vrouwen geven een van de meest effectieve 
manieren is om armoede in hele samenlevingen te verminderen. 
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

VROUWEN ZELFSTANDIG MAKEN
Beroepsopleiding, beginkapitaal, en marketinghulp voor 
100.000 vrouwen zodat ze thuis hun eigen bedrijf kunnen 
beginnen.
Microkrediet bij door de overheid gecontroleerde banken 
Betaalbare ziektekostenverzekering

FINANCIËLE HULP VOOR HET LEVEN
Levenslange uitkeringen voor 69.000 weduwen, 
gehandicapten en arme vrouwen

KERALA, INDIA: TRADITIONELE KUNSTSCHOOL
Een uitstervende kunstvorm bewaren en banen creëren

KERALA, INDIA: INDUSTRIEEL OPLEIDINGSCENTRUM
Jonge volwassen erop voorbereiden deel van de 
beroepsbevolking te worden

NAIROBI, KENIA: CENTRUM VOOR BEROEPSOPLEIDING
Jonge volwassen de middelen geven die ze nodig hebben 
om uit de armoede los te breken

Amma geeft het soort leiderschap dat we nodig 
hebben om onze planeet te laten overleven. Ze is de 
meest heldhaftige persoon die ik ooit ontmoet heb.

- Alice Walker,
winnaar van de Pulitzerprijs

Amma begroet een van de 69.000 mensen die van ons 
levenslange financiële hulp ontvangen.

WAT WE BEREIKT HEBBEN
100.000 banen voor vrouwen die nooit een 
baan gehad hebben 
69.000 uitkeringen voor het leven
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1: Beroeps- en computeropleiding voor sloppenbewoners in Kenia
2: Opleiding in stofverven. Gediplomeerden beginnen zelfhulpgroepen en verkopen hun 

producten.
3: Ons industrieel opleidingscentrum in Karunagapally, Kerala, biedt opleidingen in 11 vakken.
4: Vrouwen verdienen de kost en houden traditionele handvaardigheid levendig.
5: Onze zelfhulpgroepen houden 100% van de winst die ze maken.
6: Meer dan 4000 zelfhulpgroepen hebben microkredietleningen bij banken gekregen. 

Meer dan 60.000 gezinnen hebben hiervan geprofiteerd.
7: Amma met een van de 69.000 personen die financiële hulp voor het leven krijgen.
8: Leerlingen in opleiding voor beroepschauffeur.
9: Arme vrouwen ontvangen hun eerste uitkering door ons programma voor  

levenslange financiële hulp. 39



HULP BIJ RAMPEN

Amma’s inlevingsvermogen en zorg voor slachtoffers van 
rampen is zo volledig dat ze ieder aspect van hun situatie 
in aanmerking neemt. Ze voorziet niet alleen in hun 
materiële en emotionele behoeften, maar kijkt ook naar 
hun toekomst. Onze langetermijnhulp aan slachtoffers 
van rampen heeft duizenden door de donkerste periode 
van hun leven geleid naar het licht van een hoopvolle 
toekomst. 
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

TYPHOON HAIYAN, FILIPPIJNEN, 2013 
€ 1,5 miljoen aan hulp

OVERSTROMINGEN EN AARDVERSCHUIVINGEN IN UTTARAKHAND, 
INDIA, 2013 
€ 8 miljoen aan hulp

JAPAN: AARDBEVING EN TSUNAMI, 2011 
$1 miljoen voor het onderwijs aan wezen

AARDBEVING IN HAïTI, 2010 
Medische voorzieningen, onderdak, beurzen

OVERSTROMINGEN IN KARNATAKA EN ANDHRA PRADESH, 2009 
1.000 huizen voor verdreven mensen

OVERSTROMINGEN IN BIHAR, NOORD INDIA, 2008 
€ 350.000 aan hulp voor slachtoffers van de overstroming

ORKAAN KATRINA IN DE VERENIGDE STATEN, 2005 
$1 miljoen voor het Bush-Clinton Katrina hulpfonds

TSUNAMI IN DE INDIASE OCEAAN, 2004 
€ 35 miljoen voor de tsunamislachtoffers

AARDBEVING IN GUJARAT, NOORD INDIA, 2001 
Drie dorpen van de grond af weer opgebouwd

OVERSTROMINGEN IN MUMBAI:  
€ 750.000 aan medische hulp voor slachtoffers 

CYCLOON IN WEST BENGALEN: medische hulp voor de slachtoffers 

Amma troost vluchtelingen in Japan na de aardbeving in 2011.

WAT WE BEREIKT HEBBEN
€55 miljoen aan hulp vanaf 1998

Ik werd erg getroffen dat zoveel van het geld dat inge-
zameld wordt, direct naar de hulpbehoevende mensen 
gaat en hen ten goede komt. Ik denk dat internationale 
NGO’s en VN-instanties iets kunnen leren van Amma’s 
werk en van wat ze tot stand heeft kunnen brengen.

- Olara Otunnu, voormalige voorzitter van de VN Commissie voor Mensenrechten 41



3

2

1
42



4

5

6

7

8

9

1: Amma troost een diepbedroefde man na de tsunami van 2014
2: De eerste huizen worden gebouwd als onderdeel van onze hulp aan de overlevenden 

van de aardverschuivingen in Uttarakhand. 
3: We hebben $1 miljoen aan het Bush-Clinton Katrina hulpfonds gedoneerd.
4: Onze doktoren behandelen patiënten in Mumbai na de overstroming in 2005.
5: We delen voedsel en water uit bij ons eerste bezoek aan de Filippijnen na de tyfoon 

Haiyan.
6: Amma in Japan met een vertegenwoordiger van de zwaar getroffen prefectuur Miyagi 

toen onze donatie van $ 1 miljoen voor slachtoffers van de ramp werd aangekondigd.
7: Onze vrijwilligers verwijderen puin na de aardbeving en tsunami in Tohoku in 2011.
8: Onze vrijwilligers in Bhuj, Gujarat, India, na de aardbeving in 2001.
9: Vrijwilligers in Haïti die medicijnen sorteren. Na de aardbeving van 2010  

hebben we 11 pallets met medicijnen daarheen gevlogen. 
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1: Amma helpt kinderen die door de tsunami getraumatiseerd zijn, om hun vrees voor het water te 
overwinnen.

2: We hebben een evacuatiebrug gebouwd die het schiereiland Alappad Panchayat met het vasteland 
verbindt. Door de brug kunnen 15.000 mensen in 30 minuten geëvacueerd worden.

3: Tsunamislachtoffers op bijles in Nagapattinam in 2005.
4: Na de aardbeving in Haïti in 2010 hebben we het onderwijs van 30 kinderen betaald die na de ramp 

niet meer naar school waren gegaan.
5: Al het bouwmateriaal in Uttarakhand moet steile, rotsachtige hellingen opgedragen worden. 
6: In ons onderkomen worden dekens aan slachtoffers van de overstromingen in Bihar in 2008 uitgedeeld.
7: Het leven gaat door voor de overlevenden van de tsunami in 2004 nadat we dit hele dorp opnieuw 

gebouwd hebben.
8: Amma met een overlevende van de schoolbrand in Kumbakonam in 2005. We hebben 51 huizen voor 

de slachtoffers gebouwd en gaven naaimachines aan de vrouwen er om weer bovenop te komen.
9: Onze dokters in Bhuj, Gujarat, na de aardbeving in 2001.
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MILIEUBEHOUD

Amma ziet dat er vroeger geen speciale behoefte aan 
milieubehoud was, omdat de mensheid de natuur als een 
uitdrukking van God zag. Daarom behandelde hij de natuur 
met eerbied en respect. Onze inspanningen voor natuurbehoud 
zijn gebaseerd op het idee dat zorg voor de natuur in ons eigen 
belang is en dat het ook juist is om te doen.
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

DEELNEMENDE ORGANISATIE AAN DE EEN MILJARD BOMEN ACTIE 
Over de hele wereld meer dan een miljoen bomen 
geplant

TUINEN EN PARKEN 
Traditioneel zaaigoed bewaren en het bevorderen van 
een gezonde levensstijl.

VERMINDERING, HERGEBRUIK EN RECYCLING VAN AFVAL 
Helemaal geen afval in al onze instellingen

EEN SCHOON EN MOOI INDIA 
Landelijk initiatief voor de volksgezondheid 
Schoonmaakacties in parken en steden 
Campagne voor milieubewustzijn

INDEED CAMPAGNE VOOR DE NATUUR 
Online, plaatselijk en wereldwijd 
www.embracingtheworld.org/indeed

DUURZAME GEMEENSCHAPPEN 
De zaden voor een betere cultuur zaaien door  
permacultuur in centra over de hele wereld.

Amma ondertekende in New York in 2009 het 
Aardecharter, een verklaring van fundamentele 
principes voor het opbouwen van een houdbare 
en vreedzame wereld

Tijdens Amma’s tournee kun je bij de 
 GreenFriendstafel meer te weten komen over 
hoe je mee kunt doen met je samenleving.

WAT WE BEREIKT HEBBEN
Vanaf 2001 over de hele wereld meer 
dan een miljoen bomen geplant

Amma heeft een verzoek aan iedereen op 
deze planeet: om zijn rol te spelen bij het 
herstellen van de harmonie in de natuur.

- Amma 47
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1: Een boom planten in Frankrijk als blijk van onze steun aan de Een Miljard Bomen Actie van de VN.
2: Ieder jaar ondernemen onze vrijwilligers een grootscheepse schoonmaakactie in Sabarimala. 
3: Bijen houden in Frankrijk in ons centrum voor duurzaam leven.
4: Onze vrijwilligers herstellen de natuurlijke schoonheid van een park in India. 
5: Het recycling centrum in Amritapuri is een voorbeeld van duurzame afvalverwerking dat 

zo ontworpen is dat het uitgebreid kan worden voor andere gemeenschappen. 
6: In Amma’s instellingen in India wordt bij elkaar 8 ton organisch afval per dag verwerkt.
7: Amma zegent de vredes-banyanboom in ons internationaal hoofdkwartier. Hij is nu 

meer dan tien jaar oud en is uitgegroeid tot een grote boom.
8: Het plasticproject gebruikt traditionele weeftechnieken om pastic verpakkingsmateriaal 

opnieuw te gebruiken.
9: Vrijwilligers delen pamfletten uit om het bewustzijn over hygiëne en  

volksgezondheid te bevorderen.
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RESEARCH Onderzoekers van Embracing the World aan de Amrita 
Universiteit werken samen met leidinggevende 
wetenschappers in de toonaangevende researchuniversiteiten 
van de wereld. Zij bedenken nieuw gebruik voor bestaande 
technieken en vinden geheel nieuwe producten en 
benaderingen uit om enkele zeer nijpende mondiale 
problemen op te lossen: van rampenmanagement tot toegang 
tot onderwijs en het begeleiden en genezen van ziekten.
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

INTERACTIE TUSSEN MENS EN COMPUTER VOOR IEDEREEN
De omvang van de techniek verruimen zodat die ook 
arme mensen omvat. – amrita.edu/ammachi

ONDERWIJS OVERAL
Virtuele laboratoria om iedereen gelijke kansen te 
geven. – amrita.vlab.co.in

GEAVANCEERD PLATFORM VOOR LEREN OP AFSTAND 
aview.in

LEREN MET TABLETS IN AFGELEGEN GEMEENSCHAPPEN
amrita.edu/create

PROBLEMEN DRAADLOOS OPLOSSEN
Draadloos netwerk voor het ontdekken van 
aardverschuivingen – amrita.edu/awna

INNOVERENDE NANOTECHNOLOGIE
De effecten van de gezondheidszorg en energieopslag 
verbeteren – amrita.edu/acns

EEN EPIDEMIE MET BIOTECHNOLOGIE BESTRIJDEN
Nieuwe, goedkope oplossingen voor diabeteszorg 
biotech.amrita.edu

AMRITA UNIVERSITY is een van de snelst groeiende instellingen voor hoger 
onderwijs in India geworden. De universiteit biedt meer dan 150 kandidaats, doctoraal 
en postdoctoraal programma’s. Er zijn meer dan 18.000 studenten. Professoren worden 
aangemoedigd om uit hun laboratorium te komen en hun research in te zetten om het 
leven van hen die minder gelukkig zijn, te verbeteren. De universiteit werkt samen met 
meer dan 30 vooraanstaande universiteiten over de hele wereld, waaronder Stanford, MIT 
en de universiteit van Tokio.

Tijdens Amma’s tournee kun je bij de 
 Amrita University-tafel meer te weten 
komen over hoe je onze researchprojecten 
kunt steunen.Dit is niet zomaar een universiteit, maar een universiteit 

van zeer hoge kwaliteit en wereldklasse, die zich richt op 
techniek en research en die zich bezighoudt met zeer con-
crete onderwerpen die onmiddellijk toepassing vinden.

- Muhammad Yunus
Winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2006

In mei 2010 verleende de State University of New York Amma een 

eredoctoraat als blijk van erkenning voor haar onvermoeibare inzet 

voor wereldvrede, voor haar engagement bij het onderwijs en voor 

de verstrekkende invloed van haar charitatieve organisaties bij het 

verlichten van armoede en menselijk lijden in de hele wereld.
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1: Onze onderzoekers ontwikkelen een goedkope insulinepomp voor een betaalbare controle van diabetes. 

2: Meer dan 27.000 scholieren in landelijke scholen gebruiken het eerste Indiase computer gestuurde 
leerprogramma dat door onze onderzoekers is ontwikkeld en opgezet.

3: Deze vrouwen hebben veel hindernissen moeten overwinnen om met succes loodgieter te worden 
nadat ze ons computergestuurde opleidingsprogramma voltooid hadden.

4: Door deze laboratoriumsimulatie konden we het eerste netwerk van sensoren ter wereld opstellen 
voor het ontdekken van aardverschuivingen. 

5: We hebben met succes 3000 vrouwen opgeleid met ons computergestuurde opleidingsmodel. 
6: A-VIEW stelt een professor op een plaats in staat om studenten op een andere plaats onderwijs te geven.
7: Leerprogramma’s met tablets zijn nuttig voor landelijke gebieden.
8: Onderzoekers verrichten baanbrekende research aan het Amrita Instituut voor 

Nanowetenschappen en Moleculaire geneeskunde. 
9: Het gebruik van een automatische insulinepomp wordt aan een patiënt in het AIMS-ziekenhuis 

gedemonstreerd.
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AYUDH

We bouwen bruggen tussen verschillende culturen, religies en 
sociale achtergronden als we jonge mensen leren om universele 
waarden in hun dagelijks leven te integreren. Onze programma’s 
helpen jonge mensen hun creatieve vermogen tot uitdrukking te 
brengen, zelfvertrouwen te krijgen en hun eigen ideeën om van 
de wereld een betere plaats te maken te realiseren.
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

JAARLIJKSE INTERNATIONALE JEUGDBIJEENKOMST
Het leiderschap van de volgende generatie voorbereiden

BEJAARDENTEHUIZEN BEZOEKEN
Muziek, spelletjes en warm contact met de ouderen

HET GROWIN’ PROJECT
Biologische groenten kweken en een opnieuw ontdekte 
waardering voor de levenscyclus.
ayudh.eu/growin

EEN MANSHOGE BIJENKORF BOUWEN
Een verdiepende, leerzame ervaring

STAGES IN DUURZAAM LEVEN
In ons centrum in Duitsland

SCHOONMAAKACTIES
In de sloppenwijken van Nairobi en de hele wereld

KUNST VOOR EEN BETERE WERELD
De jeugd aanmoedigen om hun creatieve vermogen te 
verkennen door kunst, dans, videoprojecten en eigen 
muziek te componeren als medium om een positieve 
boodschap over te brengen.

AYUDH:
\ai-yüd\ 

1. Sanskriet woord voor vrede 

2. De internationale jeugdbeweging van 
 Embracing the World, die als doel heeft de jeugd 
in staat te stellen leiders met compassie te 
worden bij het bouwen van een vreedzame en 
duurzame wereld.

Als onze jeugd opstaat en handelt, hebben zij 
de kracht en de dynamiek om een geweldige 
transformatie in de samenleving tot stand te 
brengen. - Amma 55
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1: Amma moedigt alle Ayudh-leden aan om bomen te planten en groenten te kweken.
2: AYUDH-leden bezoeken een bejaardenhuis in Duitsland.
3: Een rap song van AYUDH in elf talen over hoop voor de toekomst.
4: Groenten planten op een AYUDH-retraite.
5: AYUDH-leden organiseerden een schoonmaakactie in een sloppenbuurt in Nairobi, 

Kenia
6: AYUDH-leden oogsten biologische groenten.
7: AYUDH-leden voeren een musical uit getiteld Nieuwe Hoogten Bereiken.
8: AYUDH-leden in Kenia brengen tijd door met de kinderen in ons kindertehuis.
9: Een jonge leider op onze jaarlijkse jeugdbijeenkomst van een week, die gesteund 

wordt door het Jeugd in Actie programma van de Europese Unie. 57



ZELFSTANDIGE DORPEN

In de afgelopen 25 jaar hebben we veel geleerd hoe we effectief hulp 
moeten verlenen aan mensen in nood. We hebben een infrastructuur 
gebouwd die op grote schaal een enorme variëteit aan humanitaire 
diensten kan verlenen. Amma heeft altijd gezegd dat het haar droom is 
dat op een dag de basisbehoeften van iedereen op aarde vervuld zijn. Nu 
gaan we in 101 dorpen in alle hoeken van India alles doen wat we kunnen 
om die droom uit te laten komen. Het Zelfstandige Dorpen Project (Amrita 
Serve) is het grootste project dat we tot nu toe ondernomen hebben. In 
veel opzichten is het het hoogtepunt van alles wat we ooit gedaan hebben.
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ONZE PROJECTEN

Scan deze code met je 
smartphone voor meer informatie 
op onze website. 

Er is meer in het leven dan de heldere lichten in de grote steden. 
Er zijn ook landelijke dorpen en boerengemeenschappen. De 
mensen die daar wonen, kweken het fruit, de groenten en granen 
die de hele wereld van voedsel voorzien. Hoe kunnen we zonder 
hen in leven blijven? Amma’s nederige suggestie is dat we in zulke 
gemeenschappen tijd doorbrengen. We moeten met hen omgaan en 
naar hun problemen luisteren. Dit zal ons inzicht geven in aspecten 
van het leven die anders voor ons verborgen zouden blijven.

Dorpsvrouwen nemen deel aan een gecomputeriseerde beroepsop-
leiding. Centra zoals dit zullen in ieder van de 101 dorpen opgericht 
worden die in het kader van het Amrita project voor Zelfstandige 
Dorpen uitgekozen zijn. De computers zijn een zeer aantrekkelijk 
onderdeel van de cursus. Veel vrouwen zeggen dat ze zich in de eerste 
plaats daarom hebben ingeschreven. Maar ze zeggen ook dat ze, ook 
al kwamen ze voor de computers, voor het Levenverrijkende Onder-
wijs blijven; dat is het deel van de cursus waar we hen zelfvertrouwen 
laten opbouwen, begrip van hun rechten en een gevoel van zelfstan-
digheid en onafhankelijkheid.

- Amma

INFRASTRUCTUUR EN FACILITEITEN 
Goede huizen, schoolgebouwen, straatverlichting, 
gemeenschapscentra, drinkwater en afvalverwerking

GEZONDHEIDSZORG 
Gezondheidswerkers en faciliteiten

ENERGIE 
Schone en duurzame energie

ONTWIKKELING VAN BEKWAAMHEDEN EN DUURZAAM 
LEVENSONDERHOUD 
Beroepsopleidingen, uitkeringen, zelfhulpgroepen

VOORBEREID ZIJN OP RAMPEN 
Risico vaststellen, infrastructuur plannen en bouwen 

ONDERWIJS 
Beurzen, bijles buiten schooltijd, volwassenen leren lezen en 
schrijven, onderwijs met behulp van tablets

LANDBOUW EN MILIEUBESCHERMING 
Herbebossing, recycling, uitdelen van zaad, duurzame 
landbouwmethoden, schoonmaakacties

ZELFSTANDIGHEID 
Onderwijs voor verrijking van het leven, yoga, meditatie, 
bewustwordingscampagnes over alcohol en drugsmisbruik

COMMUNICATIE 
Internetverbindingen en e-learning 

LIVE-IN-LABORATORIA 
Verdiepende, op oplossingen gerichte leermogelijkheden voor 
universiteitsstudenten
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1: Onze vrijwilligers hebben heel India doorgereisd om dorpelingen te ontmoeten en naar hun 
behoeften te vragen. 

2: Amrita RITE (Rural India Tablet Education) ondersteunt het leerproces met interactieve puzzels en 
leerzame spelletjes.

3: Ons doel is beurzen te verschaffen zowel aan meisjes als jongens zodat ze op school blijven.
4: Bijles buiten schooltijd vult vaak het onderwijs van dorpskinderen aan; hun ouders zijn vaak onge-

letterd. 
5: Voor veel vrouwen in onze cursussen is het de eerste keer dat ze een computer gebruiken.

6: De dorpsoudsten vragen om hulp.
7: Wij bieden onderwijs dat het leven verrijkt en gericht is op het zelfstandig maken van vrouwen.
8: Amma zegent zaden voor ons programma voor biologisch tuinieren.
9: Kinderen leren eerbied voor de natuur als ze deelnemen aan onze herbebossingscampagne. 61



EMBRACING THE WORLD: DE FILM

Op tournee met Amma? Koop een dvd van deze 
documentaire voor slechts €3 aan de tafel van 
Embracing the World. Je kunt daar ook een 
vrijwilliger vragen om meer informatie over de 
projecten die in dit boek beschreven zijn.

Het verhaal van Embracing the World is het verhaal van wat er 
gebeurde toen één persoon besloot om haar leven van ganser 
harte voor anderen in te zetten..
Meer dan 25 jaar geleden bekende de leiding van een plaat-
selijk weeshuis aan Amma dat ze geen geld meer hadden. 
Ze zeiden tegen Amma dat ze weldra de kinderen op straat 
zouden moeten zetten. Amma gaf het geld dat voor de bouw 
van de eerste gebedsruimte in de ashram gespaard was, een 
andere bestemming en gebruikte het om voor de wezen te 
zorgen. Hiermee was Embracing the World geboren. 

Zoals het weeshuis, is ieder project van ons begonnen als 
reactie op de noden van mensen die in armoede leven en 
persoonlijk hun problemen met Amma gedeeld hebben. Het 
verhaal van Embracing the World is niet alleen het verhaal 
van een snel groeiende humanitaire beweging, maar ook 
het verhaal van de kracht van een idee: dat ieder van ons de 
verantwoordelijkheid heeft minder fortuinlijke mensen te 
helpen. Ten slotte is het het verhaal van wat er gebeurde toen 
één persoon besloot om haar leven van ganser harte voor 
anderen in te zetten.

Deze film werd geschreven, geregisseerd, opgenomen en 
gemonteerd door vrijwilligers. 
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Wij zijn in meer dan 40 landeen over de hele wereld actief. 
Ga naar www.embracingtheworld.org voor een uitgebreide lijst van contacten

INDIA - HET INTERNATIONALE CENTRUM 
Mata Amritanandamayi Math
Amritapuri P.O., Kollam District,
Kerala, 690525, India
Tel: (int+91) (0)476 289 6278, 289 5888
E-mail: inform@amritapuri.org
Website: www.amritapuri.org

BELgIë
Amma Centrum 
Broekstraat 6 
9140 Tielrode, België
Tel: (int+32) 3 771 5227
Fax: (int+32) 3 771 3034
E-mail: belgium@amma-europe.org
Website: vriendenvanamma.be

NEDERLAND
M.A. Centrum
Driebergseweg 16A
3708 JB Zeist 
E-mail: info@amma.nl
Website: www.amma.nl

VERENIgDE STATEN – HOOFDCENTRUM
MA Center 
P.O. Box 613, San Ramon,
CA 94583-0613, USA
Tel: (int+1) 510 537 9417
Fax: (int+1) 510 889 8585
E-mail: macenter@amma.org
Website: www.amma.org

CANADA
Amma Canada
9158 Trafalgar Road,  Georgetown, ON  
L7G 4S5
Tel: (int+1) 289 344 0840
E-mail: info@ammacanada.ca
Website: www.ammacanada.ca

MEXICO
Amma Center Cancun
Plaza Comercial Zona Zentro.
Av. Kabah Esq. Con Calle Holbox - SM 13 
Mz 1 - Lote 22 - 2do Nivel
Tel: (int+52) (998) 1 85-30 21
E-mail: info@ammamexico.org.mx
Website: www.ammamexico.org.mx

SINgApORE
Amriteswari Society, MA Center 
No. 3 Hindoo Rd., (off Serangoon Rd.), Singapore
Tel: (int+65) 6234 3132
E-mail: amrita@amma.org.sg
Website: www.amma.org.sg

JApAN– HOOFDCENTRUM
MA Center Japan 
206-0804 Tokyo-to,
Inagi-shi, Momura, 1620-1 Japan
Tel: (int+81) 42 370 4448
Fax: (int+81) 42 370 4449
E-mail: info@amma.jp
Website: www.amma.jp

AUSTRALIë
MA Centre Australia 
842 Dandenong / Frankston Road,  
Carrum Downs, Melbourne, Victoria, 320 A
Tel: (int+61) 3 9782 9927
Fax: (int+61) 3 9782 9032
E-mail: info@ammaaustralia.org.au
Website: www.ammaaustralia.org.au

FRANkRIJk
Centre Amma, Ferme du plessis
28190 Pontgouin, Frankrijk
Tel: (int+33) (0)2 37 37 44 30
E-mail: france@amma-europe.org
Website: www.amma-france.org

DUITSLAND
MA Center Deutschland 
Hof Herrenberg 1,
64753 Brombachtal, Duitsland
Tel. (int.+49) (0) 6063 57 99 33
Fax: (int.+49) (0) 6063 57 99 53
E-mail: germany@amma-europe.org
Website: www.amma.de

SpANJE
Centro Amma 
Can Creixell,  08784,  
Piera-Barcelona, Spanje 
 Tel: (int.+34) (0) 931 022043
E-mail: spain@amma-europe.org
Website: www.amma-spain.org
 
ZWITSERLAND
M.A. Center Schweiz
Ziegelhuette, 8416 
Flaach, Zwitserland
Tel: (int+41) 52 318 1300 
E-mail: macenter@amma.ch
Website: www.amma.ch

kENIA
Amrita Centre kenya
P.O. Box 39712
Nairobi 00623, Kenia
(int+254) 731 226 622, 717 226 622.
E-mail: info@amritakenya.com
Website: www.amritakenya.com

MAURITIUS
MA Center 
St. Jean Rd. 
 Quatre Bornes, Mauritius
Tel: (int+230) 466 2718
Fax: (int+230) 454 5031
E-mail: macmru@intnet.mu 63



In de wereld van vandaag ervaren de mensen twee soorten 
armoede: de armoede veroorzaakt door gebrek aan voedsel, 
kleding en onderdak en de armoede die veroorzaakt wordt 
door gebrek aan liefde en compassie. Van deze twee moet de 
tweede het eerst in aanmerking genomen worden, want als 
we liefde en mededogen in ons hart hebben, dan zullen we 
van ganser harte degenen die gebrek aan voedsel, kleding en 
onderdak hebben, helpen. 

-AMMA

WWW.EMBRACINGTHEWORLD.ORG


