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Geachte lezer,
Namaste, Ram Ram, Hare Krishna,
Welkom bij de eerste uitgave van de nieuwsbrief van de Hindoe Raad Nederland (HRN). HRN is een
stichting die in het jaar 1998 is opgericht door diverse hindoe-stromingen. HRN is niet alleen de officiele
gesprekspartner van de overheid voor alle zaken die hindoes in Nederland betreffen, maar heeft ook als
belangrijke doelstelling samen met onze mandirs en spirituele centra zorgen voor een goede verspreiding
van de Vedische wijsheid in Nederland. Binnenkort lanceren wij onze website en kunt u hier meer over
lezen.
Middels onze nieuwsbrief willen wij u in de eerste plaats op de hoogte brengen van de activiteiten van
HRN en belangrijke zaken uit de hindoe gemeenschap. In deze editie stel ik graag het nieuwe HRN-bestuur
aan u voor. Ook treft u een verslag van een bijeenkomst waarin hindoe jongeren van diverse stromingen in
gesprek gingen met minister Grapperhaus omtrent de belevingswereld van hindoe jongvolwassenen.
Verder leest u hoe u middels het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid een bijdrage kunt leveren aan
het verlichten van eenzaamheid onder met name hindoe ouderen.
Wist u dat hindoe kinderen op de openbare basisscholen ook lessen in het hindoeïsme kunnen
krijgen? Stichting Hinvo verzorgt deze lessen.
Verder zijn wij voor de opleiding Hindoe Spiritualiteit en Samenleving aan de Vrije Universiteit op zoek
naar gastsprekers. Voor de OM RISE Magazine zoeken wij auteurs voor artikelen.
Ook hebben wij nieuws uit het buitenland. Er zijn vele ontwikkelingen onder hindoes in het buitenland die
ons in Nederland kunnen inspireren. Op Europees niveau heeft het Hindu Forum of Europe recentelijk
besloten een Europees project te starten over duurzaamheid en hindoeïsme in Europa. Tenslotte leest u
een portret van Bardish Chagger (een vrouw van Indiase komaf), minister van diversiteit en jeugd in
Canada.
Wij wensen u een gezegende Navaratri en voor straks Rama Navami toe.
Moge Heer Sri Ram en Moeder Durga ons zegenen met positiviteit, wijsheid en inspiratie. Persoonlijk put
ik veel inspiratie en kracht uit de Uttarakhand (Doha No.102 Choupai No.2) van de Ramcharitmanas van
Goswami Tulsidas waarin het volgende staat.
“कलियुग केवि नाम अधारा,सुलमर-सुलमर नर उतरल िं पारा"
Kalyug Kewal Naam Adhara, Sumir-Sumir Nar Utarahi Para
Vrij vertaald betekent het dat in Kaliyuga alleen het chanten van Gods namen voldoende is om deze diepe
oceaan van de materiele wereld over te steken.
Veel leesplezier met het eerste nummer van de Nieuwsbrief Hindoe Raad Nederland! Deze zal eens per
twee maanden u blijven informeren over alle relevante zaken omtrent hindoes en het hindoeïsme in met
name Nederland.
Jai Sri Ram! Jai Sri Krishna! Namaste!
Drs. Rita Datadin (Rasavilasini dasi)
Voorzitter Hindoe Raad Nederland
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Wie zijn de mensen achter de Hindoe Raad Nederland?
Per 1 februari van dit jaar heeft HRN een nieuw bestuur.
Graag stellen we ons aan u voor. Het HRN-bestuur bestaat
uit 12 vrijwilligers (voorgedragen door de lidorganisaties), die zich inzetten voor verschillende
activiteiten van de HRN.
Met het nieuwe bestuur nemen we opgebouwde kennis en
inzet mee van onze voorgangers en gaan enthousiast aan
de slag om de komende jaren de hindoe gemeenschap in
Nederland beter zichtbaar te maken. Daarbij zoeken we de
samenwerking op met verschillende organisaties en
personen die ons daarbij kunnen helpen.
Heb je ideeen, suggesties of ben je benieuwd naar onze
activiteiten? Wil je zelf ook een actieve bijdrage leveren om
met ons de hindoegemeenschap op de kaart te zetten?
Neem dan contact met ons op info@hindoeraad.org. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan een website en social
media platvormen. Binnenkort kunt u ons ook via deze
kanalen bereiken. Informatie volgt nog.

Minister Grapperhaus in gesprek met hindoe jongeren
Tijdens de HRN Divali viering in 2018 gaf minister Grapperhaus aan om
meer indrukken te willen krijgen van de belevingswereld van hindoe
jongvolwassenen in Nederland. Er werd een bijeenkomst gepland, echter
verzet in verband met Covid. Uiteindelijke werd besloten om een online
bijeenkomst te organiseren. Deze vond plaats op 5 februari 2021. Daar
werden knelpunten maar ook kansen besproken. Zo kwam onder andere
aan bod welke actuele kwesties er rondom het coronavirus spelen en
welke ambities jonge hindoes hebben. Waarom zijn hindoes over het
algemeen minder zichtbaar dan andere migrantengroepen? Welke
veranderingen zijn er nodig om hindoes in de toekomst meer perspectief
te bieden? Met deze laatstgenoemde vraag werd de wederzijds succesvol bevonden bijeenkomst afgesloten. Minister
Grapperhaus gaf aan dat hij graag een brief zou willen ontvangen omtrent de nodige verbeteringen die hij, maar ook
het landsbestuur als geheel, zou kunnen doorvoeren. Voor het opstellen van deze brief zijn er vanuit
studentenvereniging HSFN tien jongeren bijeengekomen om elkaars inzichten te delen. Dit resulteerde in een stuk
waarin aangelegenheden als individualiteit versus familiecultuur, en integratiedruk door heterogeniteit onder hindoes
uiteengezet zijn. Hiermee hopen wij een eerste stap gezet te hebben naar meer directe communicatie tussen hindoes
en bewindslieden.
Siddhant Rambharos
Bestuurslid Hindoe Raad Nederland
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Een tegen eenzaamheid
Dankzij de goede zorg en welvaart worden we steeds ouder. Helaas zorgt dit
ouder worden er ook voor dat het aantal mensen met gevoelens van eenzaamheid
stijgt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak zien we dat ouders en
kinderen verder van elkaar af wonen of dat men alleen door het leven gaat uit
eigen keuze, of door het wegvallen van de partner, vrienden, familie en kennissen.
Ook het verlies van mobiliteit (bijvoorbeeld het rijbewijs) en achteruitgang in de
algehele gezondheid leiden tot een gevoel van eenzaamheid en niet begrepen worden. Het ministerie van
Volksgezondheid (VWS) wil eenzaamheid bespreekbaar maken en verlichten..
Het ministerie van VWS zet zich sinds 2018 met het actieprogramma Een tegen eenzaamheid in om eenzaamheid onder
ouderen bespreekbaarder te maken en te doorbreken. Samen met een groeiend netwerk van inmiddels 227 gemeenten
en 145 landelijke organisaties in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid wordt eenzaamheid bestreden. Het
ministerie van VWS wil graag de Hindoeraad betrekken om de eenzaamheid te verlichten van met name de ouderen
onder hindoes in Nederland. Bent u geïnteresseerd kijk op: www.eentegeneenzaamheid.nl

Hindoe onderwijs op openbare scholen!
Als uw kind op en openbare basisschool zit dan kan
hij/zij op deze school ook lessen over het
hindoeïsme krijgen. Stichting Hinvo verzorgt in
samenwerking met Hindoe Raad Nederland deze
lessen. U hoeft op school alleen via het daarvoor
bestemde formulier aan te geven dat u wilt dat de school voor uw kind hindoevormingsonderwijs organiseert. De
school doet dan de rest, want ouders met kinderen op het openbaar basisonderwijs hebben wettelijk recht op
levensbeschouwelijk onderwijs. Dit wordt vormingsonderwijs genoemd. Er zijn hieraan geen kosten verbonden voor
school of ouders, omdat de overheid dit onderwijs financiert.
Inventarisatie
De scholen kunnen via een informatiebrief ouders informeren over vormingsonderwijs en vragen om hun voorkeur en
keuze. Op scholen waar nog geen vormingsonderwijs wordt aangeboden, kunnen ouders de schooldirecteur hiernaar
vragen, of in gesprek gaan met de Medezeggenschapsraad. Na de inventarisatieronde gaat vormingsonderwijs in
overleg met de betrokken scholen aan de slag om de vormingslessen voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar.
Over vormingsonderwijs
Vormingsonderwijs helpt leerlingen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat
geloof of levensovertuiging voor ze kan betekenen. Het onderwijs wordt verzorgd door zeven denominaties:
boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants.
Meer informatie?
Websites:
www.hinvo.nl
www.vormingsonderwijs.nl
E-mail: info@hinvo.nl
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Op zoek naar gastsprekers en auteurs
De leerstoel Hindoe Spiritualiteit en Samenleving aan de Vrije
Universiteit Amsterdam gaat na een proefjaar door met het
uitgeven van de online magazine OM RISE in samenwerking met
een aantal buitenlandse universiteiten. U kunt de magazine lezen
op http://magazine.omrise.org.
Deze magazine verschijnt zowel in het Engels als Nederlands. Als
u inzichten over spiritualiteit wilt delen dan nodig ik u uit om
een email te sturen naar: omrise@banasthali.in.
Er zijn drie rubrieken: spiritualiteit, management en
samenleving. We staan open voor wetenschappelijke artikelen,
verhalen, aankondigingen van nieuwe boeken, cursussen en
conferenties en informatieve links op het internet.
Pool van gastsprekers
We zijn momenteel een pool aan het maken van gastsprekers uit de nationale en internationale hindoe gemeenschap
voor huidige of toekomstige cursussen bv op het gebied van darsanas, wetenschappelijke reflecties op hindoe rituelen
of hindoe geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg, de opleiding tot hindoe geestelijke verzorger, yoga en business
(Engelstalig). Wilt u als gastspreker optreden, stuur dan een email naar s.s.nandram@vu.nl.

Duurzaamheid speerpunt bij de Europese Hindoe Raad
Het Hindu Forum of Europe bestaat sinds 2010. Hierin hebben
landelijke hindoe organisaties van 11 Europese landen zich
verenigd om hindoe belangen op Europees niveau te
behartigen. In de vergadering van maart 2021 is besloten dat
er een Europees project zal worden opgestart over duurzaamheid vanuit Hindoeïstisch perspectief.
De achtergrond van dit project is dat in het Europese debat over duurzaamheid de hindoes alhier over het algemeen
niet zichtbaar zijn als het gaat om het ontwikkelen van visies en concepten ten aanzien van het principe van
duurzaamheid. De meeste ideeen over duurzaamheid zijn in de Indiase context ontwikkeld. Zo heb je de Save Ganga
Movement die de vervuiling van de rivier wil tegengaan. Vele bekende Indiers, vooral religieuze leiders, ondersteunen
dit project. Sommige goeroes gaan met hun leerlingen afval verzamelen aan de oevers van de rivier. Ze noemen het de
nieuwe vorm van pooja van Ganga Mata. Zo zijn er talrijke andere projecten rondom duurzaamheid in India.
Westerse hindoes volgen met veel belangstelling en bewondering de ecologische ontwikkelingen in India, maar hebben
tot nog toe verzuimd om de eigen visie te geven op duurzaamheid vanuit de holistische benadering van de Vedische
filosofie. Het Hindu Forum of Europe wil met dit initiatief een impuls geven aan de betrokkenheid van Hindoes in het
Europese debat over duurzaamheid.
Kijk voor meer informatie op www.hinduforum.eu
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Bardish Chagger (40) minister van diversiteit en jeugd in Canada

Ze is vrouw en van Indiase komaf. Haar ouders en grootouders
emigreerden in de jaren zeventig vanuit India naar Canada om te
werken in een tapijtfabriek in Waterloo. Bardish groeide op in
groot familieverband met haar grootouders, ouders, een zus en
broer, ook een tante en oom en hun drie zonen. Het was een warme
en levendige plek, waar oude gebruiken werden gekoesterd en
nieuwe gewoonten werden ontwikkeld.
Toch was het leven in Canada niet altijd perfect voor de Chaggers.
Soms was de familie het doelwit van racisme; er werden stenen
naar hun huis geslingerd en graffiti gespoten op de muren. Maar zij
hielden vol omdat ze overtuigd waren dat in Canada hun toekomst lag.
Bardish kreeg de politieke vorming van haar vader die een groot voorstander was van de multiculturele samenleving.
Om die reden steunde hij de Liberal Party of Canada. Bardish volgde haar vader in zijn politieke overtuiging en als
student runde ze de Young Liberals Association, de jongerentak van de partij. Na de verkiezingen van 2015 werd ze
benoemd tot minister.
"Mijn familie is mijn ruggengraat", zegt Bardish altijd. “Maar mijn familie omvat veel meer dan de bloedverwantschap.
Er zijn veel mensen die mij hebben geholpen mijzelf vorm te geven, zodat ik ben wie ik nu ben. En daar zijn velen bij die
niet op mij lijken, maar wel leden zijn van mijn familie. De mensen van Waterloo, die zijn mijn familie!”
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