
“Amma’s	  project	  ‘Vrouwen	  Ondersteunen’	  is	  rolmodel	  voor	  hele	  wereld,”	  zegt	  VN.	  

(3	  mei	  2014)	  

	  

	  	  

Eén	  van	  de	  eregasten	  bij	  deze	  gelegenheid	  was	  	  Mw.	  Lise	  Grande,	  hoofd	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  in	  

India.	  Zij	  prees	  het	  ‘Vrouwen	  Ondersteunen’	  –	  project	  met	  de	  volgende	  woorden:	  “De	  Verenigde	  

Naties	  speuren	  de	  hele	  wereld	  af	  op	  zoek	  naar	  de	  beste	  projecten,	  de	  meest	  innoverende	  projecten,	  

de	  projecten	  die	  de	  meeste	  impact	  zullen	  hebben.	  	  Voor	  India	  hebben	  we	  dit	  project	  gekozen	  omdat	  

AMMACHI	  Labs’	  de	  meest	  creatieve	  manier	  is	  om	  vrouwen	  te	  steunen.	  Van	  alle	  projecten	  die	  de	  VN	  

in	  de	  hele	  wereld	  steunen,	  gaat	  dit	  project	  ons	  het	  meest	  aan	  het	  hart.	  Dit	  is	  het	  project	  waar	  we	  het	  

meest	  trots	  op	  zijn.	  En	  dit	  is	  het	  project	  dat	  we	  aan	  de	  rest	  van	  de	  wereld	  zullen	  tonen,	  zodat	  zij	  

kunnen	  leren	  van	  wat	  jullie	  bereikt	  hebben.”	  

In	  een	  tijdsspanne	  van	  18	  maanden	  werden	  3126	  vrouwen	  getraind	  via	  28	  mobiele	  en	  permanente	  	  

centra	  van	  AMMACHI	  Labs’	  ‘Vrouwen	  Ondersteunen’,	  verspreid	  over	  Kerala	  en	  Tamil	  Nadu.	  In	  dit	  

proces	  werden	  30	  zelf	  hulpgroepen	  opgezet	  en	  7	  kleine	  bedrijfjes.	  Binnen	  de	  eerste	  3	  maanden	  na	  

het	  afronden	  van	  de	  opleiding	  werd	  in	  totaal	  meer	  dan	  €	  12.500,-‐	  aan	  inkomsten	  verdiend.	  De	  

opleidingen	  omvatten:	  loodgieterij,	  textiel	  verven	  en	  sieraden	  maken.	  Daarnaast	  leidden	  de	  

afgestudeerden	  in	  hun	  lokale	  gemeenschappen	  meer	  dan	  70	  bewustzijns-‐	  en	  actie	  bijeenkomsten	  	  

over	  onderwerpen	  die	  uiteen	  liepen	  van	  alcohol	  misbruik	  tot	  zorg	  voor	  de	  natuur	  in	  de	  directe	  

omgeving.	  

	  



“Ondersteuning	  is	  voor	  ons	  meer	  dan	  economisch	  succes.	  Het	  doel	  is	  vrouwen	  uit	  te	  rusten	  met	  

vergevorderde	  kwaliteiten	  zodat	  zij	  	  kunnen	  deelnemen	  aan	  het	  democratisch	  proces	  en	  de	  juiste	  

keuzes	  kunnen	  maken,	  zowel	  individueel	  als	  familiaal	  en	  in	  hun	  gemeenschap.”	  aldus	  het	  hoofd	  van	  

AMMACHI	  Labs’,	  Professor	  Bhavani.	  Lees	  meer	  (Engels)	  

http://www2.amrita.edu/centers/ammachi/projects/women-‐empowerment.	  “Economische	  en	  

socio-‐economische	  ondersteuning	  van	  vrouwen	  werden	  simultaan	  met	  de	  cursus	  bekomen	  omdat	  

beide	  ontwikkeld	  waren	  in	  antwoord	  op	  de	  specifieke	  	  noden	  van	  de	  deelnemers.”	  

	  

	  

	  

Ook	  Mevrouw	  Sheila	  Dikshit,	  Gouverneur	  van	  Kerala,	  sprak	  tijdens	  de	  bijeenkomst.	  Zij	  gaf	  een	  speech	  

waarin	  ze	  de	  inzet	  prees	  van	  de	  vrouwen,	  van	  AMMACHI	  Labs,	  van	  Amrita	  University	  en	  van	  Amma.	  

Gouverneur	  Dikshit	  zei:	  “Iedereen	  weet	  dat	  de	  Verenigde	  Naties	  een	  wereldwijde	  organisatie	  is	  en	  

dat	  zij	  haar	  projecten	  heel	  zorgvuldig	  kiest.	  Het	  feit	  dat	  het	  project	  ‘Vrouwen	  Ondersteunen’	  -‐	  

uitgevoerd	  door	  Amrita	  University	  -‐	  werd	  gekozen,	  is	  niet	  alleen	  een	  grote	  eer	  voor	  jullie,	  maar	  ook	  

voor	  ons	  allemaal	  en	  zelfs	  voor	  het	  hele	  land.”	  

Gouverneur	  Dikshit	  benadrukte	  hierbij	  de	  rol	  die	  Amma’s	  speelt	  bij	  het	  creëren	  van	  kansen	  voor	  

vrouwen.	  “Het	  is	  Amma	  die	  onze	  droom	  laat	  uitkomen,”	  zei	  ze,	  “Zij	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  niet	  enkel	  

over	  emancipatie	  wordt	  gesproken,	  maar	  dat	  we	  die	  daadwerkelijk	  realiseren	  door	  onszelf	  te	  

versterken	  op	  economisch,	  maatschappelijk,	  familiaal	  en	  uiteindelijk	  ook	  op	  politiek	  vlak.”	  

Ze	  richtte	  zich	  in	  haar	  speech	  ook	  tot	  de	  deelnemers	  aan	  het	  ‘Vrouwen	  Ondersteunen’	  -‐	  programma	  

en	  zei,	  “Jullie	  betrokkenheid	  in	  de	  opbouw	  van	  ons	  land	  is	  belangrijk.	  Jullie	  spelen	  een	  zeer	  grote	  rol	  

in	  het	  onderhouden	  van	  familiewaarden	  en	  in	  het	  creëren	  van	  een	  maatschappij	  die	  liefde,	  



mededogen	  en	  respect	  heeft	  voor	  iedereen.	  En	  dit	  trainingsprogramma	  –	  dat	  jullie	  de	  emancipatie,	  

moed	  en	  zelfvertrouwen	  geeft	  om	  op	  eigen	  benen	  te	  staan	  –	  zal	  bijdragen	  aan	  het	  realiseren	  van	  de	  

idealen	  van	  ons	  land.”	  

	  

	  

	  

Vervolgens	  sprak	  Gouverneur	  Dikshit	  langdurig	  over	  het	  Amrita	  Koetiram	  project,	  het	  huizen-‐voor-‐

de-‐thuislozen	  project	  van	  de	  Mata	  Amritanandamayi	  Math	  (M.A.	  Math).	  	  Middels	  dit	  project	  heeft	  

Amma’s	  ashram	  tot	  op	  vandaag	  45.000	  huizen	  gebouwd	  over	  heel	  India.	  “Als	  we	  waardigheid	  willen	  

creëren	  in	  de	  samenleving,	  in	  huizen,	  families	  en	  in	  mensen,”	  zei	  gouverneur	  Dikshit,	  “dan	  is	  een	  

goed	  dak	  boven	  je	  hoofd	  even	  belangrijk	  als	  andere	  zaken.	  Gezondheid	  is	  belangrijk,	  opleiding	  is	  

belangrijk	  en	  ook	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  vaardigheid	  waarmee	  je	  op	  een	  waardige	  manier	  geld	  kan	  

verdienen	  is	  van	  belang.	  Maar	  als	  je	  dit	  alles	  tot	  volle	  bloei	  wilt	  laten	  komen	  is	  het	  even	  belangrijk	  -‐	  of	  

zelfs	  belangrijker	  -‐	  om	  een	  thuis,	  een	  dak	  boven	  je	  hoofd	  te	  hebben.”	  

Hierna	  bracht	  zij	  de	  aandacht	  terug	  naar	  Amma:	  “Door	  de	  liefde	  en	  het	  mededogen	  waarmee	  Amma	  

te	  werk	  gaat,	  en	  altijd	  met	  een	  lach	  op	  haar	  gezicht,	  geeft	  zij	  ons	  de	  moed	  om	  op	  te	  staan	  en	  te	  leven	  

volgens	  de	  idealen	  die	  ze	  ons	  leert	  …	  Dat	  op	  zichzelf	  is	  al	  zoveel.	  Ik	  herhaal	  wat	  een	  spreker	  voor	  mij	  

zojuist	  zei:	  ‘	  Ze	  is	  de	  grootste	  heilige	  die	  we	  tegenwoordig	  kennen.’	  Dit	  land	  en	  de	  deelstaat	  Kerala	  in	  

het	  bijzonder,	  is	  heel	  gelukkig	  en	  gezegend	  met	  haar	  aanwezigheid.	  Ik	  heb	  de	  eer	  gehad	  Amma	  te	  

ontmoeten	  bij	  elk	  bezoek	  dat	  zij	  aan	  Delhi	  bracht.	  En	  steeds	  weer	  heb	  ik	  gemerkt	  hoe	  zij	  een	  

stemming	  van	  kalmte	  en	  vrede	  teweeg	  brengt,	  iets	  dat	  niet	  in	  woorden	  uit	  te	  leggen	  is.”	  

Gouverneur	  Dikshit	  benadrukte	  dat	  ze	  trots	  is	  over	  de	  raadgevende	  status	  van	  de	  M.A.	  Math	  aan	  de	  

Economische	  &	  Sociale	  Raad	  van	  de	  Verenigde	  Naties.	  “Naast	  het	  feit	  dat	  de	  M.A.	  Math	  ondersteund	  

wordt	  door	  de	  Verenigde	  Naties,	  heeft	  het	  omgekeerd	  ook	  een	  raadgevende	  status.	  Dit	  is	  uiterst	  



zeldzaam	  want	  de	  VN	  hebben	  er	  geen	  nood	  aan	  veel	  NGO’s	  of	  andere	  organisaties	  te	  raadplegen.	  

Maar	  Amma’s	  NGO	  raadplegen	  ze	  wel	  en	  deze	  erkenning	  is	  een	  grote	  eer	  voor	  de	  M.A.	  Math	  en	  voor	  

ieder	  van	  ons.	  Het	  is	  een	  unieke	  en	  inspirerende	  rol,	  die	  velen	  tot	  voorbeeld	  zal	  dienen.”	  

Gouverneur	  Dikshit	  sloot	  af	  door	  Amma	  te	  bedanken:	  “Laten	  we	  dankbaar	  zijn	  dat	  Amma	  ons	  heeft	  

geleid	  naar	  dit	  glorieuze	  moment	  waarbij	  een	  basis	  wordt	  gelegd	  voor	  dienstbaarheid	  aan	  de	  

mensen,	  voor	  ieder	  van	  ons	  die	  wil	  dienen.	  “Amma,	  ik	  groet	  en	  dank	  u	  nederig	  en	  oprecht,	  namens	  

mijzelf	  en	  alle	  aanwezigen.	  Ook	  betuig	  ik	  mijn	  oneindige	  dank	  aan	  de	  Verenigde	  Naties	  om	  dit	  

fantastisch	  initiatief	  te	  erkennen	  en	  te	  ondersteunen.	  En,	  laatst	  maar	  daarmee	  niet	  minder	  

belangrijk,	  mijn	  hartelijke	  felicitaties	  aan	  ieder	  van	  jullie	  die	  hebben	  deelgenomen	  aan	  dit	  

programma	  en	  terug	  gaan	  naar	  waar	  je	  vandaan	  komt	  (Tamil	  Nadu	  of	  Kerala)	  met	  meer	  

zelfvertrouwen	  en	  een	  groter	  gevoel	  van	  waardigheid.	  Hartelijk	  dank.”	  

	  

De	  in	  India	  bekende	  acteur	  Kunchacko	  Boban	  steunde	  het	  project	  met	  de	  woorden:	  	  “M.A.	  Math	  

heeft	  een	  zeer	  goed	  begrip	  van	  ondersteuning	  aan	  vrouwen,	  niet	  enkel	  in	  woorden,	  maar	  bovenal	  in	  

daden.	  “	  

	  

Het	  programma	  sloot	  af	  met	  een	  korte	  speech	  van	  Amma:	  “Dit	  is	  een	  dag	  van	  vreugde	  en	  

tevredenheid,”	  zei	  Amma.	  “Vrouwen	  worden	  in	  hun	  dagelijks	  leven	  met	  vele	  moeilijkheden	  

geconfronteerd.	  Het	  is	  goed	  als	  we	  hen	  kunnen	  helpen	  en	  inspireren.	  De	  moeilijkheden	  die	  zij	  in	  hun	  

gezinnen	  en	  sociale	  leven	  tegen	  komen	  zijn	  niet	  gering.	  Zij	  hebben	  financiële	  problemen,	  

gezinsproblemen	  en	  veiligheidproblemen.	  Voor	  vrouwen	  in	  zulke	  omstandigheden	  is	  het	  een	  grote	  

hulp	  als	  zij	  de	  kans	  krijgen	  werk	  te	  vinden	  en	  zelfstandig	  te	  worden.	  Maar	  zelfs	  dan	  houden	  de	  

problemen	  aan.	  Problemen	  thuis,	  met	  de	  kinderen,	  op	  het	  werk	  …	  Als	  dat	  allemaal	  samen	  komt,	  

wordt	  dat	  een	  enorme	  last	  om	  te	  dragen.	  Als	  die	  vrouwen	  de	  gelegenheid	  krijgen	  om	  hun	  

zelfvertrouwen	  te	  ontwikkelen	  door	  middel	  van	  training	  en	  counseling,	  krijgt	  hun	  leven	  een	  nieuwe	  

inhoud.	  In	  werkelijkheid	  ligt	  de	  sleutel	  tot	  vrijheid	  van	  vrouwen	  in	  hun	  eigen	  hand.	  Om	  die	  vrijheid	  te	  

realiseren	  hebben	  vrouwen	  vastberadenheid,	  doorzettingsvermogen	  en	  continue	  inspanning	  nodig.	  

Van	  onze	  kant	  moeten	  wij	  hen	  helpen	  met	  een	  beetje	  bemoediging	  en	  leiding.	  Elke	  vrouw	  kan	  een	  

rolmodel	  voor	  de	  samenleving	  worden,	  mits	  zij	  de	  juiste	  kansen	  krijgt.”	  	  

Hier	  http://vimeo.com/98603322	  kunt	  u	  Amma’s	  speech	  beluisteren	  (Engels).	  	  

	  

Tot	  slot	  ontving	  Amma	  alle	  vrouwen	  en	  hun	  families	  voor	  een	  omhelzing.	  Ter	  gelegenheid	  van	  de	  

feestelijke	  bijeenkomst	  hadden	  de	  vrouwen	  kraampjes	  opgezet	  om	  hun	  produkten	  te	  tonen.	  	  In	  de	  

kraampjes	  werden	  onder	  andere	  sieraden,	  beschilderde	  stoffen,	  tassen	  en	  kussens	  tentoongesteld.	  	  

Maar	  als	  je	  langs	  de	  kraampjes	  liep,	  was	  er	  niets	  dat	  meer	  straalde	  dan	  de	  zelfbewuste	  glimlach	  op	  de	  



gezichten	  van	  de	  afgestudeerden	  aan	  de	  gedigitaliseerde	  opleiding	  ‘Beroeps-‐	  en	  Levenslessen’	  van	  

AMMACHI	  Labs’.	  	  

	  

	  


