
Nieuwsbrief 
februari 2015

Beste vrienden van Kurukshetra vzw,   

Voor 2015 wensen wij u allen een goede gezondheid,
vervulling en geluk toe. Wij zijn heel dankbaar voor uw
betrokkenheid bij Kurukshetra over het afgelopen jaar.

2014 is ondanks alles (economische crisis en humanitaire
rampen wereldwijd) een heel goed en vruchtbaar jaar
voor onze vzw geweest. Er zijn heel wat activiteiten
opgezet waarmee behoorlijk wat geld is samengebracht.
De door de vzw gesteunde projecten zijn hiermee goed
geholpen.

De mensen van de melaatsenkolonies, zoals in
Brahmapuri, worden ouder en kunnen hierdoor minder
werken. Het afgelopen jaar zijn er ook een paar inwoners
overleden. We hebben ons echter tot taak gesteld om de
ouder wordende bewoners te blijven ondersteunen.

De werking van Sivananda Home loopt uitstekend onder
de bezielende leiding van Jannie Koster. Gemiddeld
verblijven er 60 mensen. Het zijn vaak daklozen die ernstig
ziek of stervende zijn. Sommige onder hen blijven ook na
hun genezing in het Home om te helpen bij de verzorging
van andere zieken. Het is prachtig om te zien hoe goed
Sivananda Home functioneert. 

De bouw van de eerste etage van het ziekenhuis in
Ganeshpur is nu zo goed als klaar. De oogkliniek kan in
2015, na het installeren van de nodige medische
apparatuur, volledig operationeel zijn.

Door de inzet van heel wat betrokken mensen is er
opnieuw veel geld bijeengebracht. Deze inzet is een
blijvende inspiratie om deze projecten te blijven
ondersteunen en realiseren.

Wij danken u voor deze niet aflatende inzet.
Namens het bestuur van Kurukshetra vzw een hartelijke
groet
Lisbeth Liebermann, voorzitter
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toegang oogkliniek met puja

nieuwe oogkliniek Ganeshpur

ontvangstruimte hospitaal 1e verdieping

INDISCH ETENTJE

Naar aloude gewoonte, en met heel veel dank aan het

schoolbestuur van het Sint-Jozefinstituut, richten we terug

onze Indische maaltijd in. Deze gaat door op:

zondag 31 mei 2015

Sint-Jozefsinstituut

Statiestraat 37 - 1740 Ternat

Je kan van 11.30 tot 13.30 ofwel van 17.30 tot 18.30 komen

Verplicht reserveren bij Raf: 

raphaelvanbelle@gmail.com  of 0474 876 380



India

India, ooit een woord, een beeld vanuit een boek, een
geziene documentaire, een stil verlangen naar..., was voor
mij een hartverwarmende, kleurrijke ontmoeting. Met
zeven vertrokken we van Zaventem naar Delhi. Het bleek
een veilige setting voor mij. Gezelschap dat ik niet goed
kende, toch voelde ik me geborgen. Ik was niet alleen.
Ginder wachtten er 2 taxi’s die ons na een rit van 7 uur
naar de Shivananda Ashram in Rishikesh voerden.

Over India valt veel te vertellen, woorden blijven
woorden. Wat bij mij vooral bijblijft, zijn de vele
tegenstellingen: armoede (volgens onze normen)
tegenover rijkdom die diep in elke mens schuilt, stilte
versus geluid (kabaal), geuren en kleuren, koude en
warmte, doorheen een blik, een glimlach, een
ontmoeting. Doorheen de eenvoud van samengevouwen
handen en de begroeting: “Harih Om”. Dat zijn de
woorden die ieder in deze buurt op de lippen heeft: de
Swami’s, de zieken, de gehandicapten, de kinderen, de
werkmensen.

Op een dag ging ik de bookstore te Rishikesh binnen. Ik
vond een boek vol wijsheid, een foto die mijn hart sneller
deed slaan, en een dvd van Swami Chidananda. “How
much?” vroeg ik aan de Swami. “523 roepies”. Ik
overhandigde hem een pakje van mijn pas gewisselde
roepies. Verwarring. Ik betaalde veel te veel. De Swami
gaf me het teveel betaalde terug, en zei met een glimlach:
“You have to take care of your money”. Terug op mijn
kamer legde ik de aankopen aan mijn puja en liet me
neervallen op het bed in mijn sober bemeubelde kamer.

We bezochten verschillende koloniën in de Himalaya. Daar
waar de melaatsen dag na dag katoen verwerken tot
yogamatten, handtassen en doeken. Ze doen dat met een
toewijding die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, en
lijken hun ziekte volkomen te aanvaarden, in wijsheid,
zonder wrok. 

Tweemaal per week geeft een dokter gratis consultatie in
de dorpen rond Uttarkashi. We mochten erbij zijn. Het
leek bijna een gezellig onderonsje.

De ontmoeting met Swami Premananda was
hartverwarmend. We bezochten ook een plaats waar
zieke daklozen werden verzorgd. Loop je door de
mannenafdeling dan krijg je de indruk dat vele bedden
leeg zijn. Niets is minder waar. De mannen kruipen weg
onder hun deken, soms weken lang. Tot ze het leven weer
aankunnen. Dan gooien ze de dekens van zich af, komen
hun bed uit, en verzorgen de nieuwe patiënten of keren
terug naar hun familie.

De laatste dag was het op weg naar mijn blinde vriend,
drukker dan ooit. Ik legde een pakje vruchtensuiker in zijn
hand met de woorden: “One for today, one for tomorrow,
and for the day after...”. Hij nam ze aan en we lachten
samen. Ik hoorde mezelf fluisteren: “Soon I’ll be back”...
Wat later bevond ik me in een taxi op weg naar huis.

Deva Neelama

hospitaalstafSivanand Ashram, Ganeshpur, Uttarkashi



Benefietoptreden van Wigbert 
in zaal De Brug te Aalst

Op zaterdag 15 november 2014 organiseerde Kurukshetra
vzw een benefietoptreden van singer-songwriter Wigbert. De
toehoorders waren in grote getale opgekomen en droegen,
naast de interesse voor het optreden, ook een warm hart toe
aan het ziekenhuisproject in Ganeshpur waar het allemaal
voor bedoeld was. Naast een info/verkoopstand bracht een
fotopresentatie over de ontwikkelingen van de bouw en de
inrichting van het hospitaal het doel van het evenement
voortdurend in herinnering.

Wigbert timmert als zanger-gitarist al 20 jaar aan de weg.
Vandaag maakt hij liedjes voor zichzelf, morgen ontketent hij
alle gitaarduivels bij wie hem er bij wil en overmorgen schrijft
hij muziek voor een theaterproject. Hij heeft gitaar gespeeld
met Brian Nelson en Jan de Wilde, schreef voor Jo Lemaire
en Axelle Red en werkte samen met Brendan Croker en Kris
de Bruyne. Een wereldreiziger met een rugzak vol ervaring,
inspiratie en mogelijkheden. 

Het concert:
Het concert startte om 19.00 uur, maar voor die tijd werd er
al gretig genoten van de drankjes en de “Indische” hapjes
(pakora’s en samosa’s). Krishna, penningmeester van
Kurukshetra vzw, leidde het optreden in, waarbij natuurlijk
even vermeld moest worden dat er familieverband en
gelijkenis bestond tussen hem en Wigbert, het zijn namelijk
broers. 

Wigbert startte zijn optreden met de nadruk te leggen op het
doel van de avond en met zijn waardering uit te spreken voor
iedereen die voor de verschillende projecten in India werken
of hun (financiële) ondersteuning daaraan geven. Hij vond het
fijn zijn steentje bij te dragen. Daarna creëerde hij een
geweldig sfeervolle ambiance waarin hij de volledige
aandacht en enthousiaste reacties van het publiek kreeg.

In zijn biografie staat: “Het podium, dat is de plek waar die
ontmoetingen zich afspelen met mensen met wie hij de
passie deelt, maar van wie hij ook een kick krijgt.” Dat
gebeurde ook.

Hij speelde natuurlijk “Ebbenhouten Blues”, een succes-
nummer, maar het merendeel was afkomstig van zijn nieuwe
cd “Niet gewoon”. Het nummer “De maakbare mens” van deze
cd werd enthousiast meegezongen door het publiek. Wigbert
speelde een zeer uitgebreide set liedjes en eindigde met te
zeggen dat hij ook nog eens een deel van de verkoopopbrengst
van zijn cd die avond aan Kurukshetra schonk.

Voor diegenen die nog even wat meer willen weten van
Wigbert, hij heeft een website: www.wigbert.be. 
Na zijn optreden werd er nog lang en gezellig nagetafeld in
de zaal. De opbrengst van dit succesvolle benefiet optreden
bedraagt € 1754,00.
Kurukshetra vzw wil iedereen, en zeker ook Wigbert, hartelijk
danken voor dit geweldige resultaat. Het ziekenhuis in
Uttarkashi zal ieders inbreng heel goed kunnen gebruiken.

Bert Jansen

Dank voor de solidariteit.

In 2014 kon Kurukshetra terug rekenen op de warme harten en helpende handen van vele medewerkers en
sympathisanten. Ook de stadsbesturen van Aalst, Dilbeek en Antwerpen steunden ons.   
Vele mensen hielpen bij onze activiteiten, zoals de Indische maaltijd, Casa del Mundo, de kerstmarkten of het optreden
van Wigbert. Tientallen schonken giften via een permanente opdracht,  of voor yogalessen, bhajan programma’s of
andere lessen door één van onze bestuursleden. Ik denk aan het cultureel centrum van Dilbeek of aan de yogagroep
van Ohain of Annayoga van Arnhem. Sommige mensen gaven zomaar geld, zoals Rob die spontaan 500 Euro gaf…
“voor mensen in India die het moeilijker hebben dan wij” zei hij.  
Mensen die aangestoken zijn door het enthousiasme van één van onze leden,  die de projecten in India bezochten of
die begrepen hebben dat yoga, zonder zorg voor je medemens, maar weinig voorstelt. 
Mensen die goed beseffen  dat er een tegengewicht moet zijn in onze verkillende en vooral economisch gedreven
maatschappij. 
Mensen die begrepen hebben dat we best een kring of ketting vormen van goede wil en warme daadkracht rond wie,
om eender welke reden, van eender welke afkomst of religie, best een beetje hulp kan gebruiken.  

We wensen daarom ieder van jullie hierbij te danken voor deze blijvende solidariteit. Mogen we ons  ook dit jaar
verbinden en ten volle inzetten.



Kurukshetra en internationale
samenwerking in Dilbeek

Sinds de oprichting in 1996 is Kurukshetra actief in de
gemeente Dilbeek.

Vrijwilligers uit de plaatselijke yogagroepen staan sinds
jaar en dag klaar om een handje toe te steken. Bijna
twintig jaar volgen ze van nabij de evolutie van de
Kurukshetra-projecten. 

Jaarlijks nemen we met een info- en verkoopstand deel
aan de kerstmarkten in Itterbeek, in Sint Ulriks Kapelle en
in de Saviowijk. Heel wat Dilbekenaren hebben intussen
een weefwerk van de melaatsen in huis en dragen zo
onrechtstreeks bij tot het opheffen van het stigma dat op
melaatsen in India rust. 

Ook toen we drie jaar geleden besloten om de bouw van
een ziekenhuis te financieren, om zo de gezondheidszorg
in afgelegen bergdorpen van de Himalayas te verzekeren,
hebben we op hun steun kunnen rekenen. Inmiddels is dit
meer dan een ziekenhuis; het is een hulppost waar de
armsten kosteloos verzorgd en begeleid worden.

Sinds vijf jaar is Kurukshetra lid van de Raad voor
Internationale Samenwerking (RIS) in Dilbeek.

Een twintigtal verenigingen die werkzaam zijn in
ontwikkelingslanden maken er deel van uit.

De RIS ondersteunt onze activiteiten in Dilbeek door ze
bekend te maken via folders en website, stelt materiaal
ter beschikking, zelfs een heuse filmbus , en… regelt de
gemeentesubsidies die ons jaarlijks toegekend worden.
Op het Vijverfestival, in juli, zijn de standjes van RIS-leden
duidelijk herkenbaar en doen we onze uiterste best om
de bezoekers, groot en klein, te informeren over de
inhoud en het doel van onze projecten in het Zuiden. 

De RIS trakteert alle vrijwilligers ook jaarlijks op een
zomerse pick-nick….gezelligheid troef ! 

In april 2015 doet Kurukshetra, samen met de RIS, mee
aan te MOOOV filmfestival in Dilbeek. 

Daar hoor je nog van!

(Kurukshetra is ook aangesloten bij de Raad voor Internationale
Samenwerking (RIS) in Aalst en bij de Adviesraad voor
Ontwikkelingssamenwerking (AROSA) te Antwerpen).

weefateliers in de melaatsenkolonies

A R O S A


