Beleidsplan 2022 * Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Algemeen Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland is opgericht, op 8 okt 2008, om als groter orgaan
uitvoering te kunnen geven aan de activiteiten met betrekking tot de gestelde doelen. De
oorspronkelijke start was in 2004, met het Muhurta Instituut opgezet door Pandit Shankar Upadhyae.
Hij is een vedisch priester afkomstig uit India en zet zich in om kennis en voorlichting met betrekking tot
het ‘Hindoeïsme’ te geven zoals dit oorspronkelijk bedoeld is.
Er blijkt veel behoefte te zijn, zowel binnen de hindoestaanse gemeenschap in Nederland als bij andere
belangstellenden, om goede informatie hierover te krijgen. Er zijn vele interpretaties en misstanden met
betrekking tot de werkelijke kennis en uitvoering van o.a. de Veda’s, de basis van het Hindoeïsme en het
doel is om eenduidige informatie en kennis van de oorspronkelijke betekenis weer (terug) te geven.
De beeldvorming van de gemiddelde Nederlander wat betreft het ‘Hindoeïsme’ is toe aan bijstelling.
Het ‘Hindoeïsme’ wordt vaak als een religie in de rij naast de andere religies gezet en dit vormt op zich
al een groeiende belemmering in de beeld- en begripsvorming over wat het ‘Hindoeïsme’ eigenlijk is en
beoogt. Het Hindoeïsme (Hindoe betekent letterlijk uit India afkomstig) bestaat als zodanig niet maar
wel bestaat Sanatan Dharma, geen geloof of religie maar een levenswijze gebaseerd op kennis van
universele wetten die o.a. in de Veda’s verwoord zijn.
Het gebruik van vedische astrologie is sinds oude tijden tot op de dag van vandaag verbonden met deze
levenswijze. De kennis van de invloeden van planeten heeft een belangrijke rol in het leven van de
Sanatani (de mens die volgens het principe van Sanatan Dharma leeft).
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland richt zich op het doel om de werkelijke betekenis en
uitvoering van het Hindoeïsme/ Sanatan Dharma te verspreiden. Uitgangspunt is dat mensen
samenwerken op zoveel mogelijk gebied, vertrekkend uit de diverse levensvisies of (geloofs-)
overtuigingen met als gezamenlijk doel liefdevol en respectvol met elkaar om te kunnen gaan waarbij
niet de verschillen maar de overeenkomsten tellen.
Ontwikkelingen, de zich uitbreidende doelstellingen, de veelal georganiseerde activiteiten en diensten
op basis van vrijwilligheid en de behoefte aan de mogelijkheid om donateurs, fondsen en subsidies te
werven heeft de keuze voor de oprichting van deze stichting bevorderd.
Algemene doelstellingen:
a) Het exploiteren van gebedshuizen (Mandirs) geschikt voor bijeenkomsten om het Hindoeïsme/
Sanatan Dharma te kunnen beleven in groepsverband. De zorg dat zoveel mogelijk hindoestanen en
geïnteresseerden in Nederland de kans krijgen om naar een gebedshuis /Mandir te gaan om hun
levensfilosofie te beleven en daarin begeleid en/of onderricht worden.
a) Informatie, voorlichting en educatie geven over de oorspronkelijke betekenis van het Hindoeïsme en
in verband hiermee de term ‘Sanatan Dharma’ introduceren en bekender laten worden.
b) Intern opleiden van mensen die verbonden willen blijven aan onze stichting, dit om de
kennisverspreiding van het Hindoeïsme voortgang en toekomst te geven en om te kunnen uitbreiden
overal in het land.
c) Het ontwikkelen van informatie en educatie materiaal en opzetten voorlichtings- en educatie
programma’s.
d) Onderzoek naar mogelijkheden van officiëlere vormen van educatie m.b.t. het Hindoeïsme.
e) Deelnemen aan wetenschappelijke onderzoeken wat betreft de werking van mantra recitatie,
rituelen, vedische astrologie en vedische architectuur (Vaastu). Indien wenselijk meewerken aan of
opzetten van onderzoeken met algemeen nut en/of welzijn als doel.

f) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
g) Het stimuleren van samenwerking van organisaties, etnische groeperingen en individuen ter
bevordering van het algemeen welzijn, beleving van culturele en religieuze diversiteit als een eenheid in
verscheidenheid in de Nederlandse multiculturele samenleving met name in Nederland.
Verwezenlijking van doelen door:
a) Het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals gebedsdiensten en projecten op gebied van
educatie, door organisatie van informatie en themabijeenkomsten, lezingen, cursussen en workshops.
b) Het bieden van steunfuncties en het begeleiden van doelgroepen ter bevordering van
zelfverantwoordelijkheid en zelfverwerkelijking in de multiculturele samenleving.
c) Uitwisselen van informatie en samenwerking met organisaties en instellingen die werkzaam zijn op
het gebied van gezondheidszorg (o.a. Algemene informatie en voorlichting, ziektepreventie, jeugd,
ouderenzorg, educatie en opvoeding).
d) Het onderhouden van contacten en uitwisselen van ervaringen met zusterorganisaties in en buiten de
Europese Unie.
e) Inschakelen van vrijwilligers bij diverse activiteiten.
f) Informatieverspreiding via internet, sociale media, website, nieuwsbrieven etc.
g) Het aanwenden van alle andere wettelijke middelen, die dienstbaar zijn aan het doel.
Actuele doelstellingen:
a) Activiteiten ontplooien en uitbreiden zoals wekelijkse gebedsdiensten, lezingen en
themabijeenkomsten. In Noord-Nederland/Kornhorn zijn we in 2019 een Mandir gestart en wordt
verder ontwikkeld. Dit jaar worden o.a. de Murti’s (beelden) geïnstalleerd en hopelijk kunnen we de
activiteiten aldaar uitbreiden.
b) Na het wegvallen van 2 mensen die goed opgeleid waren als pandit is het noodzakelijk voor de
stichting om nieuwe mensen intern op te leiden om het werk van pandit te kunnen uitvoeren t.b.v.
de voortgang van kennisoverdracht en uitbreiding van de activiteiten. Doorgaan met lessen aanbieden
t.b.v. kennis over de diverse aspecten van het Hindoeïsme. De kosten/donaties voor deze educatieve
activiteiten blijven hetzelfde als vorig jaar. Alle baten worden 100% aangewend ten behoeve van de
activiteiten van de stichting.
c) Activiteiten digitaal uitbreiden, professionaliseren en informatie via sociale media blijven inzetten.
d) Informatie en voorlichting: Verdere uitbreiding van het maken van informatieboekjes en flyers in de
Nederlandse taal m.b.t. kennis van het Hindoeïsme. Lezingen organiseren voor bv scholen, kerken etc.
e) Donatie programma`s inzetten voor financiering diverse doelen.
f) Opnieuw zoeken naar mogelijkheden voor een wetenschappelijk onderzoek naar de werking van
Mantra’s en Hawan (vuuroffer).
g) Voldoen aan transparantie regels ANBI
h) Kostenbesparende maatregelen onderzoeken t.b.v. energiekosten, deze hebben een zeer negatieve
invloed op de huisvestingskosten. Herzien van de diverse verzekeringen en contracten die lopen i.v.m.
wijzigingen en besparingen. Kosten voor bestuursleden in principe tot 0 euro reduceren.
i) Werven van vrijwilligers die hulp en diensten kunnen bieden bij het tot stand komen van gestelde
doelen.

