
Overzicht tsoenami noodhulp door de 
MA Math*

Op het moment van de tsoenami waren er meer dan
20.000 mensen in Amritapuri, Amma's ashram** in
India. De meesten waren toegewijden, waaronder 1500
buitenlandse bezoekers en 3000 ashrambewoners.

Aanvankelijk huisvestte de MA Math 600 gezinnen in
de Amrita Universiteit, waar een ingenieursopleiding,
een computerinstituut en een Ayurveda-opleiding is.
Toen na de kerstvakantie de regeringsopleidingen in de
regio weer open gingen, ving de ashram ook de 2000
gezinnen op die daar tot dan toe woonden.

Sommige gezinnen die verbleven in noodgebouwen bij
naburige tempels, hadden het gevoel dat de vrouwen
daar niet veilig waren. Ook deze 1500 gezinnen werden
ondergebracht in de Amrita Universiteit.

Vanuit AIMS, het charitatieve hospitaal van de MA
Math in Cochin, werden 6 ambulances uitgezonden in
Kollam district. Zij ondersteunden de dokters en ver-
pleegsters bij het behandelen van de noodlijdenden en
gewonden. Daarnaast werden 4 ambulances ingezet voor
de getroffen gebieden in Tamil Nadu en 4 in Cochin.
Niet alleen rond Amma's dorp werden opvangkampen
gebouwd, ook in andere delen van Kerala, Tamil Nadu
en de Andaman & Nicobareilanden.

Heropbouw- en herhuisvestingswerkzaamheden vinden
in India plaats in Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh,
Pondicherry en op de Andaman & Nicobar-eilanden.

Amma's vrijwilligers helpen vluchtelingen in de opvang-
kampen van Amrita Universiteit en in de 12 opvang-
kampen die door de regering in Kerala opgericht zijn. In
Tamil Nadu helpen de vrijwilligers de vluchtelingen in
Nagapattinam, Chennai, Cuddalore en Kanyakumari.

Op de campus van de Amrita Universiteit worden aan
meer dan 3600 gezinnen (= 18.000 personen) 3 maaltij-
den per dag gegeven. Daarnaast zijn honderden vrijwil-
ligers vanuit de Amrita Universiteit vertrokken om ook
de 12.000 - 15.000 daklozen in de 12 regeringskampen 3
maal daags van een maaltijd te voorzien.

Rajendran, een man die zijn vrouw en 2 kinderen ver-
loor zei: “Hadden ze niet op zo'n liefdevolle en vriende-
lijke manier erop aangedrongen dat ik iets zou eten, ik
zou gestorven zijn”.

De ashram heeft 40.000 sets kleding uitgedeeld in Tamil
Nadu, 35.000 in Kerala en 15.000 in Sri Lanka. De sets
bevatten kleding zoals shirts, kinderkleding, ondergoed,
sari's en dhoti's. Daarnaast zijn er 30.000 dekens uitge-
deeld onder de tsoenamislachtoffers. Amma's toegewij-
den van over de hele wereld assisteerden bij de verdeling
van de kleding en, nog altijd, bij de verdeling van de
maaltijden.

In Kerala verdeelde de ashram in totaal 1,5 crore roepi's
(€ 375 000,-) onder 16.000 gezinnen in de districten
Kollam, Ernakulam en Alappuzha zodat de mensen
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* Mata Amritanandamayi Math = organisatie die zich, onder 
leiding van Amma, vanuit mededogen inzet voor medemensen

**ashram = religieuze gemeenschap in India



kookpotten konden kopen. Dit komt overeen met 23,50
euro per gezin.
Zij die van de ashram een pensioen ontvangen, kregen
daarnaast 1700 roepi's (€ 32,-) en in Cochin kreeg ieder-
een direct 750 roepi's (€ 14,-).

Volgens de laatste schattingen zal de Math in totaal 7000
permanente huizen bouwen. Op 14 april werden de eer-
ste huizen opgeleverd. Op 1 september waren er ± 1000
huizen gereed voor bewoning.

In Tamil Nadu zullen huizen gebouwd worden in de
districten Nagapattinam, Chennai, Kanyakumari en
Cuddalore. In Nagapattinam heeft de Math 2 grote dor-
pen volledig geadopteerd en een 3e dorp wordt samen
met de Tata Company geadopteerd. In deze dorpen zal
de Math ook wegen en gemeenschapshuizen bouwen.
De Mata Amritanandamayi Math was de eerste Niet
Gouvernementele Organisatie (NGO) die in India per-
manente woningen voor tsoenamislachtoffers opleverde.
Ze overhandigde huizen in Alappuzha en Kulasekhara-
puram.

Tijdens haar bezoek aan Nagapattinam, deelde Amma
6000 zakken rijst, kleding en andere artikelen uit.
In Tamil Nadu schonk de ashram 550 vissersboten, moto-
ren en vissersnetten. In Kerala heeft zij 150 boten met
motoren en netten geschonken. Met 1 vissersboot zijn
ongeveer 7 gezinnen geholpen.

Omdat het de bevolking momenteel aan middelen ont-
breekt om hun kinderen te laten trouwen, heeft de ash-
ram gezamenlijke en individuele huwelijken georgani-
seerd voor honderden koppels in Tamil Nadu en Kerala.
Alle onkosten voor de trouwerij, inclusief sieraden en
officiële kleding werden vanuit de ashram voorzien.
Tijdens Amma's ontmoeting met Chandrika Kumara-
tunge (de president van Sri Lanka) heeft Amma toege-
zegd om in Sri Lanka 300 huizen te bouwen voor Tamil
en Sinhalese tsoenamislachtoffers. Amma zal daarnaast
pensioenen verstrekken en wezen adopteren.

Amma bezocht het Tamil vluchtelingenkamp in het
district Ampara. Ze drong er bij de bevolking op aan dat
ze hun gevoelens uitten en verzekerde hen dat ze goed
geholpen zouden worden. Ze troostte ± 5000 mensen in
Ampara en deelde er 15.000 sari's en 15.000 dhoti's uit.
Ook worden er vakopleidingen en werk voorzien. Bijna
2000 jongeren uit naburige, getroffen dorpen, worden
opgeleid voor banen in Amma's instituten: 800 worden
opgeleid tot verpleegster, loodgieter, electricien en 
veiligheidsfunctionaris, terwijl meer dan 1000 jongeren
worden opgeleid tot chauffeur. De chauffeurs kregen
een gratis oogonderzoek.

Zeven meisjes kregen de kans om kosteloos op
Bachelor-niveau te gaan studeren voor leraar in Mysore.
Meer dan 100 vrouwen werden opgeleid tot kleermaak-
ster. Zij kregen van de ashram elk een naaimachine.
Gedurende hun opleidingstijd krijgen de studenten een
wedde van 500 roepi's (€ 9,-). Na hun opleiding krijgen
zij de gelegenheid om in één van de vele instituten van
de MAM te gaan werken.

Meer dan 10.000 kinderen die slachtoffer waren van de
tsoenami namen deel aan één van de opvoedingskam-
pen die in de ashram gehouden werden. Aan het eerste
kamp in april namen 4000 kinderen uit Kollam district
deel, het tweede kamp in mei werd bezocht door 6000
kinderen van Alappuzha district. Doel van de kampen
was om de kinderen te helpen hun ervaringen met de
ramp te verwerken. Elk kind kreeg een certificaat van
deelname en een set nieuwe kleding.

De ashram zorgt sinds de ramp dagelijks voor eten en
kleding voor bijna 10.000 gezinnen.
Tegelijk met het verschaffen van beddegoed, heeft de
ashram de kinderen in Kollam district 3 sets kleding
gegeven en in allapad district heeft iedereen 3 sets kle-
ding gekregen. Op die manier werden 16.000 gezinnen
geholpen.

Ook werden in bepaalde gebieden in Kerala en Tamil
Nadu uitkeringen verstrekt aan getroffen gezinnen.
Wij danken iedereen die, op welke manier dan ook,
Amma's noodhulp gesteund heeft, van harte.
Als u Amma's huizenbouwproject 'Amrita Koetiram'
wilt steunen en op de hoogte wilt blijven van de vorde-
ringen, kunnen wij u de nieuwsbrieven (liefst per e-mail)
toesturen.
Uw bijdragen blijven van harte welkom.

Mogen alle wezens in vrede leven.

Vrienden van Amma België
Informatie: Krishna van Lierde, Tel: 0477 / 285288
Email: vriendenvanamma@pandora.be
Bankrekening: 083-2954139-07

Stichting Vrienden van Amma Nederland
Informatie: Dirk Overlaet, Tel: 073 5033291
E-mail: dirkoverlaet@home.nl
Giro: 427 27 72 te Lelystad (ovv Amrita Koetiram)

www.amma.nl/Liefdadigheid/Amrita Koetiram project
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