Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Uitbreiding Ashram Shri Dutcheswar Dhaam
Ram Ram Bhakta,
Mede dankzij uw vertrouwen in ons zijn wij al jaren aan het werk voor behoud van het
Hindoeïsme en dragen wij bij aan een vreedzame wereld voor iedereen.
Door middel van de vele activiteiten in onze Ashram in Nieuwer ter Aa brengen wij
regelmatig kennis en lang vergeten feestdagen onder uw aandacht. Er worden vele
activiteiten georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen en zo kan groeien en innerlijke
rust kan verkrijgen. Ook wordt met u samengewerkt op verschillende locaties in het land
waar lezingen worden geven om uw kennis te vergroten.
Regelmatig reizen velen van u uren om onze activiteiten bij te wonen. Anderen kunnen
weer niet deelnemen vanwege de lange afstanden, met name in de noordelijke provincies.
Uw vraag en behoefte om dichter bij huis naar een Mandir te kunnen gaan en de wens van
de stichting om meer te doen voor de medemens komen nu mooi samen.
De stichting, mbv Acharya Shankar Upadhyae ji, is erin geslaagd om de Ashram uit te
breiden met een 2e locatie in Kornhorn, Gemeente Westerkwartier in de provincie.
Het is een half uurtje vanaf Leeuwarden, Groningen en Drachten, 40 min vanaf Groningen.
Assen en Heerenveen.
De Mandir zal gerealiseerd worden in een voormalige gereformeerde kerk. Er is voldoende
ruimte voor een samenzijn met een grotere groep.
Oproep
Zonder uw hulp kunnen wij niet bestaan. Wij vragen u om ons te helpen bij de opbouw van
deze nieuw plek in Groningen. Bent u handig met klussen, kunt u helpen met het onderhoud
zoals met schoonmaken. Deze hulp is vanaf september heel hard nodig.
Heeft u familie wonen in Groningen en omgeving, dan komen wij graag in contact met hen
ter uitbreiding van ons netwerk.
Het adres is: Provinciale weg 17/19, 9864PA Kornhorn.
Wilt u ons helpen dan kunt u ons bellen of mailen op :
06-47988086 / 06-47334747 / sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl
Wilt u ons financieel steunen, dan is dat ook zeer welkom. Er zijn veel vaste kosten die
opgebracht zullen moeten worden.
Dan kunt u uw bijdrage storten op onze bank onder vermelding van Mandir Kornhorn.
Onze gegevens zijn:
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Bankreknummer / NL16 INGB 0001 7261 38
Alvast bedankt voor uw hulp!
Acharya Shankar Upadhyayae
Sandra Ramdoelare Panday
Bestuur Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland

