
Beste vrienden van Amma,

Dankzij periodieke en éénmalige bijdragen wordt er in
België en Nederland jaarlijks een bedrag bijeenge-
bracht dat integraal wordt doorgegeven aan Amma’s
huizenbouwproject (Amrita Koetiram) in India. 
Amma startte in 1996 met dit project, met als doel in
vijf jaar tijd, 25.000 huizen voor de allerarmsten te
bouwen. Enkele Belgische devotees besloten om Amma
te helpen en begonnen in kleine groep met een maan-
delijkse vaste overschrijving. De groep groeide en nog
altijd is er sprake van een sneeuwbaleffect doordat
nieuwe schenkers het project bij hun familie, vrienden
en kennissen introduceren.

Ondertussen zijn er meer dan vijf jaren verstreken en
zijn er ook veel meer dan 25.000 huizen gebouwd en
bedeeld. Er zijn echter zoveel gerechtvaardigde aanvra-
gen gekomen dat Amma zich een nieuw doel gesteld
heeft: 100.000 huizen in 10 jaar tijd.

Ook jij kunt het project steunen met een periodieke of
éénmalige schenking. Als je met je schenking ook je 
e-mail- of postadres aan ons doorgeeft, dan ontvang je
regelmatig deze nieuwsbrief, die we nu ter kennisma-
king aan iedereen meesturen. Bijgaand ontvang je het
derde deel over Amma’s woningbouwproject in
Guddimal-kapur. De vorige delen van de nieuwsbrief
vind je op
www.amma.nl/liefdagigheid/AmritaKoetiramproject
Meer (engelstalige) informatie vind je op: 
www.amritapuri.org/social/kuteeram/index.htm

Tijdens Amma’s programma in ’s Hertogenbosch zal er
in de zaal op ware grootte zo’n typisch roze Amrita
Koetiramhuisje opgebouwd worden. 
Je kunt hier vrijblijvend binnenlopen om de expositie
of de fotoboeken te bekijken. 
Ook kun je hier je eventuele vragen stellen, een for-
mulier voor periodieke overschrijving invullen of een
schenking doen en je (e-mail)adres achterlaten. 

Om Amriteshwaryai Namah

Contactadressen:

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

Voor Nederland:
Vrienden van Amma Nederland 
Informatie: Dirk Overlaet, Tel: 073 5033291
E-mail: dirkoverlaet@home.nl
Giro: 427 27 72
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HUIZEN VOOR DE MINDERBEDEELDEN

Het Amrita Koetiramhuisje tijdens Amma’s programma
in Den Bosch.



Deel 3 
Religie 
of
Nieuwe hoop voor Guddimalkapur

De inwoners van Guddimalkapur komen uit verschil-
lende kasten. De meeste onder hen behoren tot de arm-
ste hindoes, de laagste kasten en tribalen. Er wonen
echter ook meer dan 100 christelijke gezinnen, meestal
bekeerlingen, en 10 tot 15 moslimgezinnen. Verder zijn
er ook enkele zigeunerfamilies, die een bepaalde tijd in
de omgeving rondzwerven en voor korte periodes
terugkeren. 

De arme hindoegemeenschap, die soms te lijden heeft
gehad van de overheersing van de christelijke zende-
lingen, keert nu terug naar haar oorspronkelijke cul-
turele tradities. Zij maken vrij gebruik van de tempel
die naast het bureel van de werf is ingericht. Soms stop-
pen ze even om er wat wierook en gebeden te offeren.
Zelfs de bouwvakkers beginnen en eindigen hun dag
met gebed.

Tipamma is een weduwe die bij haar zoon en
kleinkinderen inwoont. Ze is erg blij met haar huis. Ze
zegt: "Alle muren zijn gepleisterd. Water komt met een
tankwagen, maar electriciteit is er nog niet." 

Ze benut al haar vrije tijd om het altaar, naast het
bureel op de bouwplaats, schoon te houden. Maar
soms moet ze weg om te gaan werken.
Ze zegt: "Ik doe wel wat werk, afval verzamelen en
papier sorteren. Sommige dagen verdien ik Rs 20 
(€ 0.42), soms Rs 30 (€ 0.63) en uitzonderlijk Rs 50
(€ 1.06). Soms kan ik een dag gaan werken. Eigenlijk
is het niet genoeg om van te leven, maar daar heb ik
geen problemen mee. Ik wil enkel wat werken om eten
te kunnen kopen. Ik zou liever niet gaan werken. Ik
blijf liever hier om Amma’s altaar proper te houden.
Amma is al waar ik behoefte aan heb, iets anders hoef
ik nu niet."

Sunkalamma is weduwe. Ze had zeven kinderen, maar
die zijn allemaal overleden. Ze leeft nu alleen. 

Ze zegt: "God zei tegen mij: ‘ Je moet niet gaan werken
als papiersorteerster. Bid maar liever.’ En dus bid ik
enkel. Gods zegen is al wat ik nodig heb, en die krijg
ik.  En op een of andere manier krijg ik wat geld. Elke
dag doe ik een puja voor Amma. Hij (God) geeft en zij
(Amma) geeft ook. Ik ben heel gelukkig, problemen
heb ik niet. Ik krijg wat ik nodig heb. Al mijn kinderen
zijn dood, ik ben alleen. Alleen met mijn God en mijn
Godin en ik ben gelukkig."
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Tipamma

Sunkalamma


