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Dames en heren, u vraagt zich wellicht af waarom deze dag organiseren en 
waarom een gedenkboek? Twee terechte vragen waar ik jullie wat achtergrond 
bij wil geven. Er zijn hier namelijk verschillende redenen voor:  
1) Het is belangrijk om vast te leggen wat er door Mahasabha de afgelopen 
jaren is bereikt. Een gedenkboek is hierbij een goed initiatief om deze 
successen vast te leggen.  
2) De oud-voorzitter is dit jaar afgetreden  
3) Reflectie: Wat hebben we goed gedaan en wat ging minder goed. Wat is de 
lering die wij daaruit kunnen trekken.  
 
De afgelopen periode is veel bereikt. Als mahasabha is onze blik nu naar de 
toekomst toe. En kijkend naar de toekomst zijn er een aantal belangrijke 
uitdagingen voor mahasabha. Wij willen ons hiervoor sterk maken.  
a) Er is bij jongeren, maar ook in het algemeen, in toenemende mate 
belangstelling voor de spiritualiteit. Uitgaande van het adagium ‘de jongeren zijn 
onze toekomst’ moet er dus aandacht worden besteed aan de spiritualiteit naast 
de ritualiteit. Helaas is de laatste jaren een trend zichtbaar dat jongeren steeds 
minder de tempel (Mandir) bezoeken. Uit onderzoek onder jongeren afkomstig uit 
verschillende hindoe-stromingen, blijkt dat taal mogelijk hierbij een rol speelt. Het 
vormt een grote barrière voor het begrijpen van en meedoen met de rituelen. 
De priesters (Pandits) spreken in de Mandir vaak Hindoestaans of Hindi, terwijl 
de jongeren deze talen beperkt of niet beheersen. Hier ligt een belangrijke taak 
voor Mahasabha en de Sanatan Dharm Priesterraad Nederland (SDPN) richting 
de jongeren. Het bestuur van Mahasabha wil het gebruik van de Nederlandse 
taal in Mandirs sterk aanmoedigen. Daarnaast zal Mahasabha in samenwerking 
met de SDPN en andere Hindoe organisaties en stichtingen zich sterk maken 
voor het behoud en het bevorderen van het Hindi en het verder promoten van 
het Hindoe onderwijs in Nederland. Hindi/ Sarnami als taal is niet alleen een 
uitdrukking van onze cultuur en een communicatiemiddel, maar het vormt een 
wezenlijk onderdeel van onze Hindoe identiteit. Mahasabha zal investeren in een 
grotere betrokkenheid van jongeren bij religie en  
 



 
spiritualiteit voor het behoud en versterking van de Hindoe-identiteit in 
Nederland.  

b) Voor mahasabha is ook een belangrijke taak weggelegd om de 
maatschappelijke participatie en de integratie van Hindoes in de multiculturele 
samenleving te stimuleren, zowel binnen als buiten Nederland. In de afgelopen 
jaren heeft de Nederlandse samenleving zich ontwikkeld van een vrij homogene 
samenleving naar een samenleving met grote variëteit en diversiteit. Mahasabha 
wil de maatschappelijke participatie en de integratie van Hindoes in de 
Nederlandse multiculturele samenleving verder stimuleren. Mahasabha is 
progressief en dynamisch en staat open voor een interreligieuze dialoog met alle 
groepen in onze samenleving. Wij gaan uit van het concept van “Vasudhaiva 
Kutumbakam (Sanskriet: वसुधैव कुटुम्बकम)” – “De wereld is één familie”. Door het 
promoten van de kernwaarden van de Sanatan Dharm wil Mahasabha een 
positieve bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. De focus van 
Mahasabha ligt op het benadrukken van de positieve aspecten van de culturele 
diversiteit in Nederland. Met dit uitgangspunt wil Mahasabha haar unieke positie 
in de Nederlandse samenleving gebruiken om haar sympathisanten te stimuleren 
een actieve bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van Nederland die recht 
doet aan eenheid in verscheidenheid.  

c) Daarnaast wil Mahasabha samen met de aangesloten lidorganisaties en de 
SDPN een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken die 
op dit moment spelen. U kunt denken aan een onderzoek naar een mogelijk 
standpunt vanuit onze geschriften over orgaandonatie, euthanasie, alcohol & 
drugs gebruik, geweld & criminaliteit participatie aan buurtactiviteiten, aandacht 
en zorg voor eigen milieu door actief te participeren aan discussies rondom 
deze thema’s. Ook zal aandacht worden besteed aan het LGBT-thema in de 
samenleving in het algemeen en binnen de Hindoestaanse gemeenschap in het 
bijzonder.  
 
Om ons zo goed mogelijk in te zetten op net genoemde onderwerpen, heeft 
Maha Sabha een aantal speerpunten geformuleerd:  



 
1. Dialoog met jongeren: Stimuleren en bevorderen van de dialoog tussen 
Hindoe jongeren en Pandits door het organiseren van discussie avonden.  
2. Bevordering van ‘Seva’: Bevorderen van onbaatzuchtig handelen gebaseerd 
op de principes van de Sanatan Dharm. Versterken van het contact tussen 
ouderen en jongeren door mandirs regelmatig te bezoeken tijdens de diensten 
en religieuze hoogtijdagen.  
3. Themabijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken: Discussiëren over 
belangrijke thema’s zoals orgaandonatie, euthanasie, alternatieven voor 
lijkbezorging en LGBT.  
4. Duidelijke verkondiging van Mahasabha standpunten: Tegengaan van 
vooroordelen en negatieve beeldvorming door een eenduidig standpunt te 
verkondigen dat gebaseerd is op de kernwaarden van de Sanatan Dharm. Deze 
boodschap zal op een structurele wijze aan onze sympathisanten worden 
overgedragen via de website van Mahasabha (www.mahasabha.nl) en via sociale 
netwerken als Facebook.  
5. Het verwerven van fondsen en goederen ter ondersteuning van de organisatie 
en uitvoering van de activiteiten van de Stichting.  
 
Met uw hulp en vertrouwen willen wij als Maha Sabha deze positieve bijdrage 
voor onze Hindoe Dharm tot realiteit brengen. Mocht u zelf een idee hebben, 
schroom dan niet om onze website te bezoeken (www.mahasabha.nl) of ons na 
afloop aan te spreken.  
Ik dank u voor uw aandacht.  
Ohm Shanti Shanti Shanti. 


