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AMMA HEEFT MEER GEDAAN DAN VEEL REGERINGEN OOIT 
VOOR HUN MENSEN GEDAAN HEBBEN. HAAR BIJDRAGE IS 
ENORM.
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ZOLANG ER GENOEG KRACHT IS OM MIJN HAND UIT TE STEKEN NAAR DEGENEN 
DIE NAAR ME TOE KOMEN EN OM MIJN HAND TE LEGGEN OP DE SCHOUDER VAN 
IEMAND DIE HUILT, ZAL IK DOORGAAN MET DARSHAN GEVEN. HET IS AMMA’S 
WENS OM MENSEN LIEFDEVOL TE OMHELZEN, HEN TE TROOSTEN EN HUN 
TRANEN AF TE VEGEN TOT HET EINDE VAN DIT STOFFELIJK OMHULSEL.

- Amma



DE OPRICHTSTER VAN EMBRACING THE WORLD

Spiritueel leider, filantroop en visionair Sri Mata Amritanandamayi, die 
over de hele wereld eenvoudig Amma genoemd wordt, heeft de wereld 

decennia lang gediend door wijsheid, kracht en inspiratie te geven. Door 
haar buitengewone daden van liefde, haar innerlijke kracht en zelfopoffering 
heeft Amma zich bij miljoenen geliefd gemaakt en duizenden geïnspireerd 
om haar op de weg van onbaatzuchtig dienen te volgen.

Toen Amma nog een klein meisje was, zag ze de grote ongelijkheid in de 
wereld en vroeg ze zich af wat de zin van het lijden was. Haar zoektocht cul-
mineerde in de beslissing om haar leven te wijden aan het geven van liefde 
aan zoveel mogelijk mensen.

Als echte wereldburger geeft Amma gratis programma’s in heel India, 
Europa, de Verenigde Staten, Australië, Japan, Sri Lanka, Singapore, Maleisië, 
Canada, Afrika en Zuid-Amerika. In haar toespraken deelt ze haar wijsheid en 
geeft raad op het gebied van persoonlijke ontplooiing en de meest dringende 
zaken van onze tijd. 

Van klimaatverandering tot terrorisme, van spanningen tussen culturen tot 
vrouwenrechten, van armoede tot seksuele uitbuiting op het internet, Amma’s 
zienswijze nodigt ieder van ons uit om mee te werken aan het opbouwen 
van een geëngageerde en zorgzame samenleving.

Tot op de dag van vandaag geeft Amma aan het einde van haar programma 
iedereen die het evenement bijwoont, een omhelzing. Dit is niet zoiets als het 
snel even signeren van een boek of wat handjes schudden. Deze persoonlijke, 
individuele ontmoetingen nemen het grootste deel van Amma’s tijd in beslag. 
Amma heeft deze moederlijke omhelzing, die bekend staat als haar darshan, 
aan meer dan 39 miljoen mensen over de hele wereld gegeven. Een keer heeft 
ze meer dan 22 uur ononderbroken darshan gegeven.

HET VERHAAL VAN 
AMMA’S VROEGE 
ZOEKTOCHT NAAR DE 
BETEKENIS VAN HET 
LIJDEN 

SCAN DE CODE MET JE 
SMARTPHONE OM HET 
ZIEN OF TE VINDEN OP: 

bit.ly/amma-story
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HET VERHAAL OVER HET EERSTE PROJECT VAN EMBRACING THE WORLD EN DE VISIE 
ACHTER ALLES WAT WE DOEN. 
SCAN DE CODE MET JE SMARTPHONE OM HET NU TE ZIEN OF LATER TE VINDEN OP: 
bit.ly/etw-begins

Meer dan 30 jaar geleden maakte de leiding van een plaatselijk weeshuis aan 
Amma bekend dat ze geen geld meer hadden. Ze zeiden tegen Amma dat 

ze weldra de kinderen op straat zouden moeten zetten. Amma gaf het geld 
dat gespaard was voor de bouw van de eerste gebedsruimte in de ashram, een 
andere bestemming en gebruikte het om voor de wezen te zorgen. Hiermee 
was Embracing the World geboren. 

Ieder project van ons is begonnen als reactie op de noden van mensen die 
in armoede leven. Ons verhaal is het verhaal van de kracht van een idee: dat 
ieder van ons de verantwoordelijkheid heeft om minder fortuinlijke mensen 
te helpen. Ten slotte is dit het verhaal van wat er gebeurde toen één persoon 
besloot om haar leven van ganser harte voor anderen in te zetten.

HOE HET BEGON
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ONS DOEL
Embracing the World is een wereldomvattend netwerk van charitatieve 

organisaties die voortgekomen zijn uit de projecten in India van de Mata 
Amritanandamayi Math.

Embracing the World probeert, waar en wanneer maar mogelijk, de last van 
arme mensen te verlichten door in de vijf basisbehoeften te voorzien: voed-
sel en water, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en levensonderhoud. 
Wij zijn vooral gericht op het voorzien in deze behoeften na grote rampen. 

Onze inzet gaat verder: we werken ook op het gebied van milieubehoud 
en duurzaamheid om de toekomst van onze kwetsbare planeet te bescher-
men. En door de Amrita Universiteit ontdekken onze onderzoekers nieuwe 
methoden om goederen, kennis, informatie, energie en gezondheidszorg 
te verschaffen zodat we direct hulp kunnen verlenen aan mensen in nood, 
waar ze ook zijn.

MEER MET MINDER DOEN

Omdat het overgrote deel van onze inspanningen door vrijwilligers verricht 
wordt en we helemaal geen betaalde bestuurders op nationaal of inter-

nationaal niveau hebben, kunnen we meer met minder doen.
De Mata Amritanandamayi Math is een non-gouvernementele organisatie 

met een speciale adviserende status bij de Verenigde Naties.
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2005 – In het district Kollam, Kerala, India, na de tsunami in de Indiase Oceaan

IK GELOOF DAT ZE HIER 
VOOR ONS STAAT,  

GODS LIEFDE IN EEN 
MENSELIJK LICHAAM.

- Dr. Jane Goodall,
VN Vredesgezant
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MIJN RELIGIE IS DE LIEFDE.
 - Amma

2014 - Verklaring van religieuze leiders in het Vaticaan tegen mensenhandel en slavernij 

Amma heeft nooit iemand gevraagd om van religie te veranderen, maar 
alleen om zich meer in de eigen religie te verdiepen en volgens de essentiële 
principes ervan te leven.

2018 - Interreligieuze topconferentie om kinderen 
op het internet te beschermen, Abu Dhabi

9embracingtheworld.org



De afgelopen 25 jaar was Amma regel-
matig een belangrijke gastspreker bij 

internationale forums over wereldvrede 
en harmonie tussen religies. Ze is met 
onderscheidingen en eerbetuigingen 
geëerd voor haar visie en voorbeeld.

De eerste belangrijke gebeurtenis 
vond plaats in 1993 bij het eeuwfeest van 
het Parlement van Wereldreligies, waar 
ze tot voorzitter van het hindoegeloof 
benoemd werd. 

Door de jaren heen heeft Amma meer-
dere belangrijke bijeenkomsten van de 
Verenigde Naties toegesproken. In 2002 
overhandigde de vredesgezant van de VN, 
Dr. Jane Goodall, haar de Gandhi-King 
Onderscheiding voor Geweldloosheid. 

AMMA PAKT DE ONDERWERPEN AAN DIE VAN BELANG ZIJN IN DE 21STE EEUW. 
WAT DE REGERING HOORT TE DOEN, DOET AMMA.

- Narendra Modi, Eerste Minister van India
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ONDERSCHEIDINGEN EN CONFERENTIES VAN AMMA

2019 Amma ontvangt een eredoctoraat in de letteren van de Universiteit van 
Mysore voor haar bijdrage aan spiritueel onderwijs en sociaal werk.

2018 Spreekt in Abu Dhabi de Interreligieuze Conferentie om Kinderen op het 
Internet te Beschermen toe.

2017 Ontvangt de internationale gouden medaille van de Soldaten voor de Vrede

2015 Spreekt de Academic Impact Conferentie van de VN in New York toe.

2014 Ondertekent in het Vaticaan een verklaring tegen mensenhandel en slavernij.

2012 Spreekt de Alliance of Civilizations van de Verenigde Naties in Shanghai toe. 

2010 Ontvangt een eredoctoraat van de State University of New York in Buffalo.

2009 Inaugureert de Vivekananda International Foundation in Delhi.

2008 Is de belangrijkste spreker op de Conferentie van het Wereldvredes initiatief 
van Vrouwen in Jaipur.

2007 Ontvangt de Cinéma Vérité Prijs voor haar humanitaire activiteiten en werk 
voor de vrede op het Cinéma Vérité Filmfestival in Parijs. 

2006 Ontvangt de James Parks Morton Interfaith Award in New York.
Ontvangt de Saint Sri Jnaneswara Wereldvredeprijs in Pune, Maharashtra, India. 

2005 Ontvangt de Mahavir Mahatma Award. 
Ontvangt de Centenary Legendary Award van de Rotary Club International.

2004 Geeft een thematoespraak in het Parlement van Wereldreligies.

2002 Ontvangt de Gandhi-King Onderscheiding voor Geweldloosheid bij de VN 
in Genève.
Is de belangrijkste spreker bij het Wereldomvattend Vredesinitiatief van 
Vrouwelijke Religieuze en Spirituele Leiders bij de Verenigde Naties in Genève.

2000 Is de belangrijkste spreker bij de Millennium Wereldvredesconferentie in 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

1995 Spreekt de Interreligieuze Vieringen bij de 50ste verjaardag van de VN toe.

1993 Spreekt de 100ste verjaardag van het Parlement van Wereldreligies toe, 
waar ze tot Voorzitter van het hindoegeloof benoemd wordt.
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BASISBEHOEFTEN: VOEDSEL EN WATER



SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ALS ERGENS IN DE WERELD DUIZENDEN MENSEN VAN DE HONGER STERVEN 
OF ARMOEDE LIJDEN, IS DAT EEN SCHANDE VOOR ALLE LANDEN.

- Amma

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN

SCHOON WATER VOOR 5000 DORPEN
10 miljoen mensen op het platteland in India 
krijgen een waterfilterinstallatie. 

10 MILJOEN MAALTIJDEN PER JAAR
In heel India geven we voedsel aan daklozen 
en honger lijdende mensen, vooral in tribale 
gebieden.

MOTHER’S KITCHEN
Voedsel voor meer dan 150 duizend mensen 
in 50 steden in Noord Amerika.

GRATIS MAALTIJDEN IN MEXICO
Vrijwilligers hebben geld ingezameld om 
een keuken te bouwen en koken en serveren 
nu eten.

VOEDSEL EN KLEREN VOOR GEZINNEN
Het programma Alcolher in Brazilië zamelt 
levensmiddelen in voor arme moeders en 
geeft daklozen te eten.

THUISBEZORGEN VAN VOEDSEL
Hulpbehoevende gezinnen in Spanje krijgen 
de hulp die ze nodig hebben bij hen thuis.

BIOLOGISCH TUINIEREN VOOR 
VOEDSELVOORZIENING
Vrijwilligers in Frankrijk kweken biologische 
groenten voor de daklozen.

In 1948 bevestigde de Universele 
Verklaring van de Rechten van 

de Mens het recht van iedereen 
op voldoende voedsel. Maar vol-
gens de statistieken van de VN 
is honger nog steeds een van de 
meest urgente problemen, hoe-
wel de wereld meer dan genoeg 
voedsel produceert. 

815 miljoen mensen van de 
totale wereldbevolking van 
7,6 miljard lijden aan chronische 
ondervoeding. Hiervan wonen 
11 miljoen in ontwikkelde landen. 
Honger is overal. 

Hetzelfde geldt voor water. 
Hoewel er genoeg schoon water 
voor de hele wereld is, zijn er 
gebieden met een ernstig tekort. 

Het is onze absolute prioriteit 
om deze tekorten aan water en 
voedsel aan te pakken waar en 
wanneer mogelijk.
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VEILIG DRINKWATER VOOR 10 MILJOEN MENSEN

Vrouwen in Nani Borvai, Gujarat, hebben nu veilig drinkwater dicht bij huis.

Jivamritam is een filtersysteem dat mensen in 5000 dorpen in heel India dicht 
bij huis van veilig drinkwater voorziet. Iedere filterinstallatie is ontworpen 

om in de dagelijkse behoeften van 400 gezinnen van vijf personen te voorzien. 
Volgens WaterAid hebben 76 miljoen mensen in India geen schoon drinkwater 

en woont de meerderheid van hen op het platteland. Het gezondheidsrisico 
is vooral groot voor kinderen van vijf jaar en jonger. Diarree, die door slechte 
rioolwaterzuivering veroorzaakt wordt, leidt ieder jaar tot de dood van meer 
dan 60.000 kinderen. 

Bovendien moeten mensen, vooral vrouwen en meisjes, in veel plaatsen 
over lange afstanden potten op hun hoofd dragen met water uit een verafge-
legen bron. Het zware gewicht kan langdurig rug- en nekletsel veroorzaken. 

De Jivamritamfilters hebben een inlaattank van 2000 liter en een uitlaattank 
van 1000 liter om behandeld en onbehandeld water gescheiden te houden. 
De installatie is met kranen in het hele dorp verbonden.

De president van India, Ram Nath Kovind, lanceerde het project als onder-
deel van de viering van Amma’s verjaardag in 2017. Embracing the World 
betaalt de geschatte kosten van 13,5 miljoen euro volledig. Het systeem is 
ontworpen door het Amrita Center for Wireless Networks. De werkzaam-
heden zijn in volle gang.
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Onze centra in heel India verwelkomen de armen als hun gast en 
geven hun warme maaltijden. In Mumbai bijvoorbeeld hebben we de 

afgelopen 25 jaar iedere week honger lijdende mensen te eten gegeven. 
Op die manier leren de vrijwilligers ook de mensen en hun problemen 
kennen. Degenen die meer steun nodig hebben, worden geholpen met 
financiële hulp, medische verzorging, huisvesting, bijlessen en meer. 
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MEXICO: vrijwilligers hebben een keuken gebouwd om de armen te eten te geven.

VS: Mother’s Kitchen in 50 steden

COSTA RICA: eten voor de daklozen vanaf 2007

CANADA: daklozen in Montreal te eten geven
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CANADA: daklozen in Montreal te eten geven

BRAZILIË: voedsel en levensmiddelen voor daklozen en arme gezinnen

KENIA: etenstijd in het kindercentrum

SPANJE: eten thuisbezorgen

17embracingtheworld.org

INDIA: 10 miljoen mensen per jaar te eten geven



BASISBEHOEFTEN: HUISVESTING



Voor de eerste gebouwen in de ashram maakten Amma en 
haar leerlingen eigenhandig de bakstenen. Ook nu maken 

we nog steeds onze eigen bakstenen voor de huizenprojecten, 
omdat zelfgemaakte artikelen de kosten laag houden en we 
dan meer kunnen doen met minder geld.

Voor ons betekent onderdak niet alleen een dak boven je 
hoofd. We bouwen hele gemeenschappen met buurthui-
zen, wegen, waterputten, elektriciteit, riolering en schoon 
drinkwater. 

Onze weeshuizen en kindertehuizen worden geleid door 
toegewijde vrijwilligers die zich erop richten het zelfvertrou-
wen van de kinderen te versterken en hun aanmoedigen hun 
dromen te realiseren.

IEDEREEN IN DE WERELD MOET ZONDER 
ANGST KUNNEN SLAPEN.

- Amma
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WIE ZEGT DAT ZIJ WEESKINDEREN ZIJN?
Meer dan 30 jaar geleden vertelde de leiding van een weeshuis in Paripally, 

Kerala aan Amma dat ze geen geld meer hadden. Ze zeiden tegen Amma 
dat ze weldra de 500 kinderen op straat zouden moeten zetten. Amma gaf 
het geld dat voor de bouw van de eerste gebedsruimte in de ashram gespaard 
was, een andere bestemming en gebruikte het om voor de wezen te zorgen. 
Hiermee was Embracing the World geboren. 

Veel van deze kinderen kwamen uit een gezin dat verscheurd was door 
alcoholmisbruik en zwaar huiselijk geweld. Maar door de jaren heen vonden 
zij een plek waar ze de liefde, het onderwijs en de ondersteuning kregen die 
nodig zijn om een stabiel en succesvol leven te leiden.

“De meeste kinderen komen uit het tribale gebied Attapadi, waar zij niet 
eens de middelen hadden voor een volledige maaltijd,” vertelt Suresh, een 
oud-leerling van het weeshuis. “Amma heeft ons allemaal hier gebracht, heeft 
ons in staat gesteld om de middelbare school af te maken en hielp ons zelfs 
daarna, als we verder wilden studeren. Het heeft ons leven veranderd, of 
liever gezegd, het gaf ons een leven.”

De kinderen in ons weeshuis winnen vaak onderscheidingen voor muziek, sport en dans.
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Tijdens Amma’s tournee 
kun je bij de Embracing the 
Worldtafel meer te weten 
komen over hoe je onze 
huisvestingsprojecten kunt 
steunen.

EEN LIEFDEVOLLE PLEK OM TE GROEIEN

In Nairobi, Kenia, is het Amrita Watoto 
Boma kindertehuis een gemeen-

schapscentrum en dagschool waar 
men zorgt voor 160 kinderen uit de 
naburige dorpen van wie de ouders 
de kosten voor eerste levensbehoeften 
niet kunnen opbrengen.

In deze liefdevolle omgeving krijgen 
de kinderen goed te eten, onderwijs met 
Engels als voertaal en gezondheidszorg. 
Ze krijgen ook expressievakken, gym-
nastiek en permacultuur.

Het centrum wordt geleid door een 
groep leraren, koks en vrijwilligers. Van-
af het begin in 2011 is het een levendige 
plek voor onderwijs en ontwikkeling 
van de gemeenschap.

Tehuis in Nairobi, Kenia

HUIZEN BOUWEN
47.000 huizen voor de daklozen op 
meer dan 75 plaatsen in heel India.

KINDEREN IN RISICOSITUATIES   
KRIJGEN EEN THUIS
Een weeshuis in Kerala verschaft 
onderdak, eten en onderwijs aan 500 
kinderen.

EEN NIEUWE FASE IN HET LEVEN
Krottenwijkbewoners in Maharashtra 
verhuizen naar nieuwe, schone onder-
komens.

KINDERTEHUIS IN KENIA
Een gemeenschapscentrum en school 
in Nairobi voorziet in de basisbehoeften 
van meer dan 160 kinderen .

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN
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Kindertehuis in Kenia

Japanse studenten reizen ieder jaar naar India 
om te helpen bij bouwprojecten.

Na de landverschuivingen in Uttarakhand in 2013 hebben we 500 huizen  
opnieuw gebouwd.

22 De humanitaire projecten van Sri Mata Amritanandamayi



We hebben 1000 huizen gebouwd na de overstromingen in Raichur, Karnataka in 2015.

We hebben deze flats voor krottenwijkbewoners in Pune, Maharashtra gebouwd.
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BASISBEHOEFTEN:  
GEZONDHEIDSZORG



ALS KLEIN MEISJE DROOMDE 
AMMA ERVAN EEN 
ZIEKENHUIS TE BOUWEN 
WAAR ARME MENSEN 
TOEGANG HADDEN TOT 
GEZONDHEIDSZORG VAN 
GOEDE KWALITEIT IN EEN 
SFEER VAN LIEFDE EN 
COMPASSIE. 

IN 1998 BOUWDE ZE HET.

4,7 MILJOEN MENSEN GRATIS 
BEHANDELD
Sinds 1998 hebben arme patiënten voor 
85 miljoen euro aan gratis medische 
hulp gekregen.

AMRITA ZIEKENHUIZEN
Een niet commercieel ziekenhuis met 
1300 bedden in Kerala is een van de 
beste ziekenhuizen in Zuid Azië. In Delhi 
wordt een ziekenhuis met 2000 bedden 
gebouwd.

VIJF PLAATSELIJKE ZIEKENHUIZEN
Vier charitatieve ziekenhuizen in Kerala 
en een op het eiland Andaman om  kleine 
en geïsoleerde gemeenschappen te 
bereiken.

GESPECIALISEERDE ZORGCENTRA
Een verblijf voor terminale kanker-
patiënten in Mumbai, een kliniek voor 
mensen met hiv en aids in Trivandrum, 
Kerala en een palliatieve zorgkliniek.

OOGOPERATIES IN AFRIKA
Staaroperaties herstelden het gezichts-
vermogen van arme mensen in Kenia, 
Burkina Faso en Zambia.

YOGA EN MEDITATIE
Amrita Yoga en de Amrita Integrale 
Meditatietechniek (IAM) bevorderen het 
welzijn.

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE
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Het Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre (Amrita 
Hospital) verschaft uitstekende medische verzorging ongeacht iemands 

financiële situatie. Het ziekenhuis biedt de allernieuwste behandelingen aan 
mensen die nergens anders terecht kunnen.

Vanaf de opening in 1998 heeft ons ziekenhuis in Kochi, Kerala, voor meer 
dan 85 miljoen euro aan gratis medische verzorging gegeven. Meer dan 4,7 
miljoen patiënten kregen een volledig gratis behandeling. 

Het Amrita-ziekenhuis biedt geavanceerde en liefdevolle zorg in een rus-
tige en mooie sfeer. Het wordt erkend als een van de meest vooraanstaande 
ziekenhuizen in Zuid-Azië. In totaal behandelt het ziekenhuis meer dan een 
miljoen poliklinische patiënten en 70.000 interne patiënten per jaar.

Onze opzet om de armen te helpen heeft een toegewijd team van hoog 
gekwalificeerde medische beroepsmensen uit de hele wereld aangetrokken. 
Het ziekenhuis met 1300 bedden telt 43 verschillende specialismen. Het is 
ook een academisch ziekenhuis.

HET AMRITA ZIEKENHUIS
Uitzonderlijke techniek, meedogende zorg

Geavanceerde robottechnieken hebben onze chirurgische capaciteiten vergroot.
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In 2016 zijn we begonnen met de bouw van een nieuw Amrita ziekenhuis 
met 2000 bedden in de Delhi National Capital Region. Er is een sterke 

betrokkenheid om uitstekende medische verzorging aan de armen te geven 
en het ultramoderne ziekenhuis wordt ook een academisch ziekenhuis. Een 
aparte afdeling wordt bestemd voor onderzoek dat zich richt op goedkope 
oplossingen in de gezondheidszorg. 

“Moge dit nieuwe ziekenhuis een plek van dienstbaarheid aan de mensheid 
en troost voor de zieken worden,” zei Amma. “We mogen nooit vergeten 
dat we twee soorten gezondheid nodig hebben, uiterlijk en innerlijk. Hoe-
wel lichamelijke gezondheid ongetwijfeld belangrijk is, betekent innerlijke 
gezondheid het ontwikkelen van een houding van delen en zorgen met 
mededogen voor de minder fortuinlijke mens. Het is niet minder belangrijk.”

Het ziekenhuis in Delhi krijgt een hooggespecialiseerd, multidisciplinair 
kinderziekenhuis met alle specialiteiten en subspecialiteiten voor moeder en 
kind. Dit is iets wat veel ziekenhuizen in India niet hebben, omdat sommige 
particuliere ziekenhuizen kraamzorg niet winstgevend vinden.

Bovendien zal de instelling proberen om zijn weerslag op het milieu 
minimaal te houden. Het zal een lage CO2 uitstoot hebben, geen afvalwater 
produceren en uiteindelijk helemaal op zonne-energie draaien.

Het ziekenhuis in Delhi richt zich op moeder- en kindzorg
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Toen Daliya geboren werd, 
huilde ze niet zoals andere baby’s. 
De dokters vonden een ernstig 
hartprobleem. Er was een onmid-
dellijke operatie nodig om haar te 
laten overleven. De normale kos-
ten van een dergelijke ingreep zijn 
in India 4.500 euro, een bedrag dat 
Daliya’s vader, die riksjachauffeur 
van beroep was, absoluut niet kon 
betalen. 

Het Amritaziekenhuis bracht 
Daliya’s ouders niets in rekening 
voor de ingreep. De operatie was 
succesvol en Daliya bleef in leven, 
maar haar strijd was nog lang niet 
voorbij. Ze zou nog heel veel moed 
nodig hebben. Gelukkig had ze die 
in overvloed.

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR DE 
VIDEO OVER DALIYA

Ieder van de 4,7 
miljoen patiënten die 
we gratis behandeld 
hebben, heeft een 
verhaal. Hier is dat 
van Daliya.

29embracingtheworld.org



Kindergeneeskunde benadrukt preventie De geriatrieafdeling behoort tot de beste in India

Gezondheidscontroles in landelijk India

Ons hiv/aids verzorgingstehuis in Kerala

Teleconferenties met afgelegen gebieden
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De Integrale Meditatietechniek (IAM) combineert traditionele oefeningen met moderne behoeften.

Amrita Yoga biedt welzijnsprogramma’s voor verschillende leeftijden.
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SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
EEN VIDEO OVER DEZE 
OPERATIES

OOGOPERATIES IN 
AFRIKA VOOR ARME 
MENSEN

De operatie van deze jongen in Kenia is geslaagd.

Een nieuw leven voor deze man in Burkina Faso

“Ik dacht dat ik de wonderen van 
deze wereld nooit meer zou 

zien,” zei een patiënt in Burkina 
Faso na zijn cataractoperatie.

Artsen uit Spanje werken samen 
met plaatselijke artsen in Afrika om 
gratis oogoperaties te geven aan 
mensen die in armoede leven. Bij 
hun laatste bezoek opereerden de 
dokters 518 patiënten in Zambia, 
Kenya en Burkina Faso. 

Plaatselijke vrijwilligers doen 
mee met Visió Sense Fronteres 
(Gezichtsvermogen zonder Gren-
zen) en met Embracing the World 
om zorg op alle niveaus te orga-
niseren. Het is geen werk zonder 
risico’s. Burkina Faso bijvoorbeeld 
had te lijden onder terugkerende 
droogtes en militaire coups.

“We gaan daarheen waar hulp 
het hardste nodig is,” verklaart 
optometrist Dr. Isabel Signes 
Soler, die voor Embracing the 
World werkzaam is. “In iedere 
plaats waar we werken, staan de 
gezichten van die blinde mensen 
mij voortdurend voor ogen. Daar-
om ga ik de uitdaging aan.”
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 Het Spaanse team werkt in Afrika samen met plaatselijke artsen en studenten.

Een preoperatief onderzoek 

Dit meisje kan nu beter zien.

Dr. Signes Soler met een patiënt en verpleegster
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BASISBEHOEFTEN: ONDERWIJS



WE BEWIJZEN EER AAN DE VERREIKENDE BIJDRAGEN VAN EEN 
GERENOMMEERD LEIDER OP ONDERWIJSGEBIED.

- Dr. John B. Simpson,
president van de SUNY-Buffalo Universiteit

MEER DAN 50.000 STUDIEBEURZEN
Hierdoor kunnen kinderen naar school in 
India, Japan, Haïti, Singapore, de Filipijnen 
en Spanje.

PRIVÉLES BUITEN SCHOOL
Extra hulp voor kinderen in stedelijke slop-
penwijken en op het platteland.

VOLWASSENEN LEREN LEZEN 
SCHRIJVEN
Het zelfstandig maken van volwassenen 
in afgelegen dorpen, vooral van tribale 
vrouwen.

TABLETS VOOR HET ONDERWIJS
We hebben veelgeprezen apps ontwikkeld 
voor onderwijs aan kinderen en volwasse-
nen.

SCHOOL VOOR KINDEREN MET EEN 
GEHOORSTOORNIS
Kinderen met gehoorstoornis leren spre-
ken. 

SCHOOL VOOR ANDERSBEGAAFDEN
Andersbegaafde kinderen hun verborgen 
talenten laten ontdekken. 

In ontwikkelingslanden is onderwijs 
zelden gratis. De leerlingen moeten 

hun eigen vervoer betalen en unifor-
men, boeken, schriften en potloden 
kopen. Veel gezinnen zijn te arm om 
zich deze uitgaven te veroorloven. 
Toch is algemeen toegankelijk onder-
wijs de meest effectieve manier om 
chronische armoede uit te roeien.

Amma zet zich ervoor in dat alle 
mensen toegang hebben tot onder-
wijs dat op waarden is gebaseerd. 
In India leiden we meer dan 75 
onderwijsinstellingen met meer dan 
100.000 leerlingen. We geven ook 
meer dan 50.000 studiebeurzen aan 
arme kinderen in India, Japan, Haïti, 
Singapore, de Filipijnen en Spanje.

Ondertussen ontwikkelt het Amri-
taCREATE lab van de Amrita Uni-
versiteit digitale oplossingen voor 
betaalbare onderwijs voor iedereen. 
Ze maken na schooltijd in centra op 
het platteland gebruik van tablets 
om bijles te geven, te leren lezen en 
schrijven en bekwaamheden voor de 
gezondheid en sociale vaardigheden 
aan kinderen en volwassenen te 
onderwijzen. Ze zijn actief in dorpen 
in 21 staten in India. SCAN MET EEN 

SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN
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AmritaCREATE van de Amrita Universiteit 
gebruikt digitale oplossingen voor betaalbare 
onderwijstechnieken voor iedereen.
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Met tablets onderwijzen ze kinderen en leren 
volwassenen lezen en schrijven in afgelegen 
dorpen in 21 staten in India.
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In Madhya Pradesh is een van onze 
prioriteiten om bijles te geven aan 

kinderen die de hele dag op het land 
moeten werken. 

“Wat mij erg dwarszat was dat veel 
ouders het belangrijker vonden om 
hun kinderen koeien en geiten te 
laten hoeden,” vertelt Anju Singh. Zij 
is coördinator bij Amrita SeRVe, ons 
project om dorpen te ontwikkelen. 

Deze kinderen gingen niet naar 
school omdat ze van 8 tot 5 bezig 
waren. Hoe Anju ook probeerde hun 
ouders te overtuigen, zij veranderden 
niet van mening. Ze vroegen haar: 
“Wie gaat dit werk dan doen?”

Maar toen kwam Raju. Deze jongen 
vroeg Anju hem iedere dag na 5 uur 
te leren lezen en schrijven. Hij wilde 
niet zijn hele leven analfabeet blijven. 

“Voordat ik het wist, was de klas 
gegroeid. Er waren tien kinderen en 
ik onderwees hen allemaal Hindi,” 
zegt Anju glimlachend. “Mijn droom 
is dat al deze kinderen opgroeien 
tot verantwoordelijke leden van de 
samenleving. Ik kom ook uit een 
dorp en ik ben vandaag hier omdat 
mijn ouders mij motiveerden om mijn 
hbo-opleiding af te maken. Niemand 
mag buiten de boot vallen; dat is mijn 
wens voor mijn dorp en mijn land.”

NIEMAND MAG BUITEN DE 
BOOT VALLEN.

Anju Singh geeft kinderen onderwijs

Geiten hoeden
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In 2008 kregen we een Unesco onderscheiding voor ons onderwijs aan volwassenen.

Tablets maken leergierig

Een school in het dorp Maira, Punjab

Gehoorgestoorde kinderen leren spreken
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BASISBEHOEFTEN: LEVENSONDERHOUD



AMMA VERTEGENWOORDIGT HET SOORT LEIDERSCHAP DAT WE NODIG 
HEBBEN OM ONZE PLANEET TE LATEN OVERLEVEN. ZE IS DE MEEST 
HELDHAFTIGE PERSOON DIE IK OOIT ONTMOET HEB.

- Alice Walker,
auteur en winnaar van de Pulitzerprijs

AMRITA SRI ZELFHULPGROEPEN
Zelfhulpgroepen met 200.000 leden in heel 
India krijgen een beroepsopleiding, begin-
kapitaal voor een kleine onderneming en 
betaalbare ziektekostenverzekering.

BEROEPSOPLEIDING IN AFRIKA
Jonge volwassen krijgen de middelen om 
uit de armoede te ontsnappen.

LEVENSLANGE FINANCIËLE HULP IN 
INDIA
Levenslange uitkeringen voor 100.000 
weduwen, gehandicapten en arme  
vrouwen.

TRADITIONELE KUNSTSCHOOL IN 
KERALA, INDIA
Uitstervende kunstvormen behouden en 
banen creëren.

INDUSTRIEEL OPLEIDINGSCENTRUM IN 
KERALA, INDIA
Jonge volwassen voorbereiden op deelna-
me aan het arbeidsproces.

Vanaf 1989 bieden we beroepsop-
leidingen aan om arme mensen de 

mogelijkheid te geven in hun levens-
onderhoud te voorzien. 

Na de tsunami van 2004 richt-
ten we ons vooral op de opleiding 
van vrouwen en werd AmritaSREE 
(Amrita Self-Reliance, Education & 
Employment) opgericht. Vrouwen 
vormen zelfhulpgroepen en worden 
zelfstandige, actieve leden van de 
samenleving.

Nu hebben we 200.000 vrouwen 
zelfstandig gemaakt met een beroeps-
opleiding en beginkapitaal zodat 
ze thuis hun eigen bedrijf kunnen 
opzetten. De deelnemers leren werk-
zaamheden als het maken van kleding, 
kunstnijverheid röntgenlassen en het 
bedienen van graafmachines.

In Kenia leert ons centrum beroeps- 
en computervaardigheden aan 
mensen uit de krottenwijken. Ook 
begon AMMACHI Labs een computer 
gestuurde opleiding voor het repa-
reren van motorfietsen in Rwanda. 

Het helpen van de mensen die niet 
de middelen hebben om de kost te 
verdienen blijft een zeer hoge priori-
teit. We geven levenslange financiële 
hulp aan 100.000 weduwen, gehandi-
capten en vrouwen in armoede. 

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN
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Iemand die een levenslange uitkering ontvangt

Traditioneel pottenbakkerswerk

Op haar 65ste verjaardag schonk Amma 400.000 sari’s aan arme vrouwen.

11 vakken op ons beroepsopleidingscentrum

42 De humanitaire projecten van Sri Mata Amritanandamayi



Plattelandsvrouwen in India maken kleren om extra inkomsten voor hun gezin te verdienen.

Opleidingscentrum in Nairobi, Kenia

Leren motorfietsen te repareren in Rwanda

Bijeenkomst van een zelfhulpgroep in een dorp
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HULP BIJ RAMPEN



AMMA’S INLEVINGSVERMOGEN 
EN ZORG VOOR DE 
SLACHTOFFERS VAN RAMPEN 
IS ZO VOLLEDIG DAT ZE IEDER 
ASPECT VAN HUN SITUATIE IN 
AANMERKING NEEMT. 

ZE VOORZIET NIET ALLEEN 
IN HUN MATERIËLE EN 
EMOTIONELE BEHOEFTEN, 
MAAR KIJKT OOK NAAR HUN 
TOEKOMST. 

ONZE LANGETERMIJNHULP AAN 
SLACHTOFFERS VAN RAMPEN 
HEEFT DUIZENDEN DOOR DE 
DONKERSTE PERIODE VAN 
HUN LEVEN GELEID NAAR HET 
LICHT VAN EEN HOOPVOLLE 
TOEKOMST. 

OVERSTROMINGEN IN KERALA, 2018
Noodhulplijn, reddingsteams, opvangcentra, 
1,3 miljoen euro aan hulp.

CYCLOON IN KERALA EN TAMIL NADU, 
2017
Opvangcentra, financiële hulp, wederopbouw.

OVERSTROMINGEN IN CHENNAI, 2015
675.000 euro aan hulp, reddingsoperaties, 
onderdak.

AARDBEVING IN NEPAL, 2015
100.000 tetanusvaccins, voedsel en water, 
dekens, onderdak.

OVERSTROMINGEN IN JAMMU EN 
KASHMIR, 2014
3,6 miljoen euro aan hulp, medische centra.

TYFOON OP DE FILIPIJNEN, 2013
1 miljoen euro aan hulp, hulp voor wezen, her-
opbouw van de gemeenschap.

OVERSTROMINGEN EN AARD-
VERSCHUIVINGEN IN UTTARAKHAND, 2013
960.000 euro aan hulp, medische centra, 
wederopbouw van huizen.

AARDBEVING EN TSUNAMI IN JAPAN, 2011
1 miljoen euro voor het onderwijs aan 
 weeskinderen.

AARDBEVING OP HAÏTI, 2010
Medicijnen, onderdak, beurzen.

OVERSTROMINGEN IN KARNATAKA EN 
ANDHRA PRADESH, 2009
1000 huizen voor de evacués.

TSUNAMI IN DE INDIASE OCEAAN, 2004
Een hulppakket van 42 miljoen euro voor de 
overlevenden.

AARDBEVING IN GUJARAT, 2001
Drie dorpen helemaal opnieuw opgebouwd.SCAN MET EEN 

SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN
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IK WERD ERG GETROFFEN DAT ZOVEEL VAN HET GELD DAT INGEZAMELD 
WORDT, DIRECT NAAR DE HULPBEHOEVENDE MENSEN GAAT EN HEN TEN 
GOEDE KOMT. IK DENK DAT INTERNATIONALE NGO’S EN VN-INSTANTIES 
IETS KUNNEN LEREN VAN AMMA’S WERK EN VAN WAT ZE TOT STAND 
HEEFT GEBRACHR

- Olara Otunnu,
voormalige voorzitter van de VN Commissie voor Mensenrechten

Amma in Japan na de tsunami van 2011

Ons medisch team in Gujarat na de 
aardbeving in 2001

Voedsel en water na de tyfoon op de 
Filipijnen in 2013

Treurig genoeg zijn de plaatsen die het hardst door de klimaatverandering 
en de daarmee gepaard gaande natuurrampen getroffen worden, vaak 

het minst daarop voorbereid en het slechts uitgerust om er weer bovenop 
te komen. 

Ons werk begint met onmiddellijke hulp, maar houdt daar niet op. Door 
onze hulp op lange termijn geven we kwetsbare gemeenschappen weer een 
solide basis. Deze hulp komt in de vorm van voedsel en medische hulp, maar 
ook als studiebeurzen, beroepsopleidingen en blijvend onderdak. 
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Voedsel en water na de tyfoon op de 
Filipijnen in 2013

Amma helpt kinderen om hun angst voor het water te overwinnen na de tsunami van 2004.

Ons hulp- en wederopbouwwerk na de tsunami van 2004 geldt nu als een van de 
meest veelzijdige, omvangrijke en langdurige projecten voor hulp na rampen die 

ooit door een non-gouvernementele organisatie ondernomen is. 
De holistische aanpak maakte ons werk uniek. Ieder aspect van het leven van de 

overlevenden werd in aanmerking genomen en verbeterd. Velen van hen verklaarden 
dat ze het in termen van de kwaliteit van het leven en economische zelfstandigheid 
na de ramp beter hadden dan ervoor.
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In augustus 2018 troffen overstromin-
gen de staat Kerala. Meer dan 500 

mensen kwamen om en een miljoen 
mensen moesten vluchten. 

Toen de ramp toesloeg, besloten 
studenten en docenten van Amrita 
Vishwa Vidyapeetham om een 24-uurs 
hulplijn op te zetten om mensen in 
nood te bereiken en levens te redden. 
Het team bestond uit meer dan 400 
vrijwilligers die in ploegen werkten. 

In vijf dagen handelden ze meer dan 
25.000 oproepen af en verbonden 
meer dan 100.000 slachtoffers met 
reddings- en hulpdiensten, waaronder 
de marine en de luchtmacht.

De hulplijn ontving bijvoorbeeld een 
oproep van een vrouw die wanhopig 
uitlegde dat haar oude moeder zich 
aan haar rug vastklampte terwijl zij 
haar baby boven het stijgende water 
hield. De vrijwilligers van het callcen-
ter riepen een vissersboot in de buurt 
op en binnen tien minuten waren 
de vrouw, haar moeder en haar kind 
gered. Als teken van dankbaarheid 
stuurde de echtgenoot van de vrouw 
vrachtwagens met levensmiddelen 
naar de opvangcentra. 

Onze hulplijn werkte 24 uur per dag

HULPLIJN REDT LEVENS BIJ 
DE OVERSTROMINGEN IN 
KERALA.
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Meer dan 30 opvangcentra



 Op haar 65ste verjaardag gaf Amma aanvullende hulp aan de overlevenden van de ramp.

Redding uit een ondergelopen dorp

1,3 miljoen euro voor hulpverlening

Medische teams in afgelegen gebieden
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Wederopbouw in Uttarakhand in 2013

Het uitdelen van voedsel en essentiële benodigdheden in Nepal na de aardbeving in 2015

Medisch centrum in Haïti, aardbeving 2010 Dekens in Jammu en Kashmir, overstromingen 2014
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Schoonmaakactie in Japan na de tsunami 2011 Reddingsteam in Chennai, overstromingen 2015

Met onze hulp haalden 480 overlevenden van de tyfoon op de Filipijnen in 2013 hun einddiploma.
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AMRITA UNIVERSITEIT

ONZE UNIVERSITEIT, AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM, BEHOORT 
TOT DE TIEN BESTE IN INDIA. ONS WERK IS GERICHT OP HET VINDEN 
VAN OPLOSSINGEN VOOR DE MEEST URGENTE PROBLEMEN IN DE 
WERELD DOOR ULTRAMODERN ONDERZOEK.



CENTRUM VOOR 
NANOWETENSCHAPPEN EN 
MOLECULAIRE GENEESKUNDE
Wordt erkend als het meest vooraanstaand 
op het gebied van zonne-energie, nano-
technieken en moleculaire geneeskunde.

AMMACHI LABS
Interactie tussen mensen en computers 
verruimen zodat die ook door arme mensen 
gebruikt kan worden.

CENTRUM VOOR ZELFSTANDIGHEID 
VAN VROUWEN EN GELIJKHEID TUSSEN 
DE SEKSEN
In partnerschap met de UNESCO om deel-
neming aan de gemeenschap te ontwikke-
len en de kwetsbaarheid van vrouwen aan 
te pakken.

AMRITACREATE
Leert lezen en schrijven met behulp van 
tablets aan kinderen en volwassenen in 
afgelegen gebieden.

CENTRUM VOOR DRAADLOZE 
NETWERKEN EN TOEPASSINGEN 
Het ontwikkelen van oplossingen voor 
problemen als schoon drinkwater, elektrici-
teitsvoorziening en de vroegtijdige ontdek-
king van rampen in landelijke gebieden.

LIVE-IN LABS
Stages voor studenten uit India en het 
buitenland om het leven in dorpen op het 
platteland te leren kennen.

Amma’s opvattingen over onder-
wijs met de nadruk op research 

en de sterke wens om universele 
waarden bij te brengen komen 
samen in de opzet van Amrita 
Vishwa Vidyapeetham. Het is 
een universiteit waar de laatste 
ontwikkelingen en ontdekkin-
gen gecombineerd worden met 
mededogen en het dienen van de 
wereld. Deze ruimdenkendheid 
heeft tot vernieuwende research 
geleid op uiteenlopende gebieden, 
van techniek tot leermethoden en 
bedrijfsmanagement. 

Er zijn meer dan 20.000 stu-
denten op onze zes campussen in 
Zuid-India. Er zijn bijna evenveel 
vrouwen als mannen en de stu-
denten komen uit heel India en 
de hele wereld. 

Naast de colleges nemen de 
studenten deel aan programma’s 
om hun visie op de wereld te 
verruimen. Ieder jaar bijvoor-
beeld volgen meer dan honderd 
studenten samen met docenten 
een stage in dorpen op het Indiase 
platteland. Omdat hier 77% van de 
armen in India woont, leren de 
studenten hoe het leven is voor 
hen die onder extreme armoede 
gebukt gaan.

In 2018 zette het Indiase Minis-
terie van Human Resource Deve-
lopment Amrita Vishwa Vidya-
peetham op de achtste plaats 
van de beste universiteiten in het 
land. Het is de enige particuliere 
universiteit in de top tien.

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN
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Meer dan 20.000 studenten met bijna evenveel vrouwen als mannen

Behoort tot de acht beste universiteiten in India

DIT IS NIET ZOMAAR EEN 
UNIVERSITEIT, MAAR EEN 
UNIVERSITEIT VAN ZEER HOGE 
KWALITEIT EN WERELDKLASSE, 
DIE ZICH RICHT OP TECHNIEK 
EN RESEARCH EN DIE ZICH 
BEZIGHOUDT MET ZEER CONCRETE 
ONDERWERPEN DIE ONMIDDELLIJK 
TOEPASSING VINDEN.

- Muhammad Yunus,
Nobelprijs voor de vrede in 2006

Universiteit met research op veel gebieden
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Partner met de VN om vrouwen sterk te maken Stages op het platteland in India

Research naar het gebruik van nanokristallen van zinkoxide om kankercellen te doden
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Draadloze detectoren van landverschuivingen in afgelegen gebieden in Sikkim en Kerala

Elektriciteit in afgelegen dorpen aanleggen Zonne-energie voor een tribale gemeenschap in Kerala
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AMMACHI Labs leert vrouwen toiletten te bouwen om ontlasting buitenshuis aan te pakken.

Toiletten bouwen is een nieuwe bron van inkomsten Iedereen moet met computers kunnen omgaan
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MILIEU



MOEDER AARDE DIENT ONS. DE ZON, DE MAAN EN DE STERREN 
DIENEN ONS ALLEMAAL. WAT KUNNEN WIJ TERUGDOEN VOOR HUN 
ONBAATZUCHTIGE DIENSTEN?

- Amma

SWACHH BHARAT (SCHOON INDIA) 
PROJECT
Een initiatief van de Indiase regering om 
overal sanitaire voorzieningen en hygi-
enische openbare ruimtes tot stand te 
brengen.

27 MILJOEN EURO OM TOILETTEN TE 
BOUWEN
Betere sanitaire voorzieningen langs de 
rivier de Ganga en in dorpen in heel India.

GREENFRIENDS
Onze internationale organisatie voor 
natuurbehoud.

BOMEN PLANTEN
Over de hele wereld meer dan  
een miljoen bomen geplant.

BIJEN HOUDEN
Bijenkorven in centra over de hele 
wereld, omdat bijen cruciaal zijn voor de 
bestuiving van gewassen.

VERMINDEREN, OPNIEUW GEBRUIKEN 
EN RECYCLEN
In al onze instellingen streven we op alle 
niveaus naar een afvalvrije manier van 
werken.

Amma heeft eens gezegd dat 
er vroeger geen behoefte aan 

natuurbehoud was omdat de 
mensheid de natuur als een uit-
drukking van God zag. Daarom 
behandelden de mensen de natuur 
met eerbied en respect.

Onze inspanningen op het 
gebied van milieubehoud zijn 
gebaseerd op het idee dat zorg 
voor de natuur niet alleen juist 
is om te doen, maar ook in ons 
eigen belang is.

De projecten zijn gericht op 
vernieuwende oplossingen op 
het gebied van duurzaamheid, die 
zowel praktisch als eenvoudig toe 
te passen zijn. Zij kunnen zowel 
plaatselijk als wereldwijd worden 
uitgevoerd.

Onze vrijwilligers hebben 
wereldwijd meer dan een miljoen 
bomen geplant in het kader van 
de Een Miljard Bomen Campag-
ne van de VN. Verschillende van 
onze initiatieven zijn ook formeel 
erkend door de UNESCO als 
onderdeel van het VN-Decennium 
van Onderwijs voor Duurzame 
Ontwikkeling.

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN
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Toiletten bouwen op het platteland in India GreenFriends plant fruitbomen in de VS.

De Indiase premier Narendra Modi overhandigt Amma een onderscheiding voor haar steun aan Swachh Bharat.
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Onze vrijwilligers hebben meer dan een miljoen bomen over de hele wereld geplant.

Bijen houden voor de bestuiving van gewassenAfvalbeheer in Amritapuri
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AYUDH: ONZE JEUGDAFDELING



ALS ONZE JEUGD OPSTAAT EN HANDELT, HEBBEN ZIJ 
DE KRACHT EN DE DYNAMIEK OM EEN GEWELDIGE 
TRANSFORMATIE IN DE SAMENLEVING TOT STAND TE 
BRENGEN. - Amma

INTERNATIONALE 
JEUGDBIJEENKOMSTEN
Van India tot Europa en Amerika leggen 
jeugdbijeenkomsten de nadruk op dienen, 
zelfstandigheid en liefde in onze wereld-
gemeenschap.

LEIDERSCHAP MET SOCIALE IMPACT
Een programma van een jaar dat leider-
schap met compassie, sociale verantwoor-
delijkheid en intercultureel leren bevordert.

HULP BIJ DE OVERSTROMINGEN IN 
KERALA IN 2018
AYUDH India zette een 24-uurs hulplijn op 
om slachtoffers van te overstroming te 
redden en hielp in opvangcentra.

WITTE-STOKKENPROJECT
Geld inzamelen om blindenstokken voor 
blinde kinderen in Kenia te kopen.

BOMEN VOOR DE VREDE
Een bomenplantcampagne die concrete 
klimaatactie combineert met onderwijs 
over duurzaam leven.

SCHOONMAAKACTIES
Vuilnis verzamelen in de sloppenwijken 
van Nairobi, dorpen in India en straten van 
 stedelijke centra over de hele wereld.

AYUDH stelt jonge mensen in staat 
om universele waarden in hun 

dagelijks leven te integreren. Het 
doel is om, beginnend bij zichzelf, een 
toekomst van hoop, vrede en sociale 
betrokkenheid te creëren. Onze inter-
nationale jeugdbeweging is actief in 
Europa, Noord-Amerika, Zuid-Ame-
rika, Azië, Australië en Afrika.

De beweging is gebaseerd op Amma’s 
leer dat we geen geïsoleerde eilanden 
zijn, maar met elkaar verbonden zoals 
de schakels van een ketting, en dat 
ons leven niet bedoeld is om alleen 
voor onszelf te leven. Amma zegt dat 
we in plaats daarvan wat tijd moeten 
vrijmaken om iets bij te dragen aan 
het leven van de minder bedeelden.

AYUDH-projecten helpen jonge 
mensen hun creatieve vermogen tot 
uitdrukking te brengen, zelfvertrou-
wen te krijgen en hun ideeën om van 
de wereld een betere plaats te maken 
te realiseren. We richten ons op vier 
gebieden: sociale dienstverlening, per-
soonlijke ontwikkeling, interculturele 
uitwisseling en groene initiatieven.

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE
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Children’s home in Kenya
1200 jongeren uit heel India namen deel 
aan de AYUDH India top in 2018

AYUDH Europa begon met “Bomen voor Vrede” om het planten van bomen te bevorderen.

Training in leiderschap met sociale impact Blindenstokken voor kinderen in Kenia
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Vluchtelingen helpen in Denemarken AYUDH Amerika ruimt afval op

Blindenstokken voor kinderen in Kenia Bij de overstromingen in Kerala in 2018 werkte AYUDH India in opvangcentra en bij schoonmaakacties.
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ZELFREDZAME DORPEN



HET ZIJN ONZE DORPEN DIE ONS ONDERHOUDEN DOOR HET VOEDSEL TE 
VERSCHAFFEN DAT WE NODIG HEBBEN OM IN LEVEN TE BLIJVEN. HET IS TIJD OM 
TE ERKENNEN DAT ONZE DORPEN ONZE BASIS ZIJN EN OM HEN EENDRACHTIG TE 
BESCHERMEN EN TE DIENEN. - Amma

Door ons Amrita SeRVeproject leren we 
de dorpelingen in India de vaardig-

heden die ze nodig hebben om zelfred-
zame en welvarende gemeenschappen 
op te bouwen. Het zijn plaatsen waar 
mensen gezond en goed opgeleid zijn, 
plaatsen waar mensen een waardig 
leven leiden in een omgeving zonder 
vervuiling.

Op het platteland van India wonen 
900 miljoen mensen, 69% van de tota-
le bevolking van het land. Een derde 
van hen, 300 miljoen, leeft onder de 
armoedegrens. Ze moeten zwoegen 
voor basisbehoeften als gezondheids-
zorg, voedsel, water en onderdak. Veel 
van deze armen op het platteland zijn 
boeren en ze zorgen voor het grootste 
deel van het Indiase voedsel en voor 
een grote export. Amma benadrukt 
dat we hun dankbaar moeten zijn voor 
hun bijdrage.

Bij de viering van haar 60e verjaardag 
lanceerde Amma de adoptie van 101 
dorpen in heel India. Het doel is de 
armen op het platteland te helpen om 
moderne technologie te combineren 
met eeuwenoude, duurzame manieren 
van leven die in de huidige tijd te vaak 
verloren zijn gegaan. Deze 101 dorpen 
zijn bedoeld als bewijs van het concept 
en als model voor duurzaamheid en 
zelfredzaamheid voor dorpen in het 
hele land.

GROEPEN VAN LANDBOUWERS
Kleine landeigenaren werken samen om 
als collectief te boeren en te experimente-
ren met biologische gewassen.

TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG
Er worden gezondheidswerkers in de dor-
pen aangesteld, omdat de meeste plaatsen 
ver weg liggen van basisvoorzieningen.

HET AANPAKKEN VAN MENSTRUELE 
HYGIËNE
Vrouwen worden geholpen met infor-
matie over persoonlijke hygiëne en ons 
saukhyam project leert mensen om her-
bruikbaar maandverband te produceren.

HET KWEKEN VAN CITROENGRAS
Met financiering van de Indiase overheid 
wordt een nieuwe bron van inkomsten ont-
wikkeld, namelijk het kweken van citroen-
gras en de extractie van de etherische olie.

OVERHEIDSSTEUN
Dorpelingen worden geïnformeerd over 
burgerrechten op het gebied van sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, legitimatie-
bewijzen, openbaar onderwijs en ontwik-
kelingssubsidies.

SCAN MET EEN 
SMARTPHONE VOOR 
MEER INFO OP ONZE 
WEBSITE

ENKELE VAN ONZE PROJECTEN

67embracingtheworld.org



Kinderen op school leren hygiëne Algemeen medisch onderzoek

Onze eerste landbouwgroep in Tamil Nadu bevrijdde 20 gezinnen uit verlammende schulden.
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In Bihar proberen we de Musahari, die tot de laagste kaste behoren, uit diepe armoede te halen.

Citroengrasolie voor de verkoopProductie van herbruikbaar maandverband
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W e  z i j n  i n  m e e r  d a n  v e e r t i g  l a n d e n  a c t i e f .  G a  n a a r 
e m b r a c i n g t h e w o r l d . o r g / g e t - i n v o l v e d
v o o r  e e n  u i t g e b r e i d e  l i j s t  m e t  a d r e s s e n .

INDIA - INTERNATIONAAL CENTRUM  
Mata Amritanandamayi Math
Kollam District, Kerala
Tel. +91 476-289-7578 of 476-289-6399
inform@amritapuri.org
amritapuri.org

NEDERLAND - Amma Centrum (Zeist)
Tel.: +31 6 107 208 40
info@amma.nl
amma.nl

BELGIË - Centrum van Amma (Tielrode)
Tel.: +32 3 771 5227
vriendenvanamma.be
vriendenvanamma@telenet.be

FRANKRIJK - Centre Amma (Pontgouin)
Tel. +33 2373-74430
centreamma@etw-france.org
etw-france.org

DUITSLAND - Amma Zentrum  
(Hof Herrenberg) 
Tel. +49 6063-579933
zentrum@amma.de
amma.de

SPANJE - Centro Amma (Barcelona)
Tel. +34 9310-22043
actividades@amma-spain.org
amma-spain.org

ZWITSERLAND - MA Centre (Flaach)
Tel. +41 5231-81300 
macenter@amma.ch
amma.ch

USA - MA Center (San Ramon)
Tel. +1 510-537-9417
macenter@amma.org
amma.org

USA - MA Center (Chicago)
Tel. +1 630-387-5077
chicago@macenters.org
amma.org

CANADA - Amma Canada (Toronto)
 Tel. +1 905-785-8175
info@ammacanada.ca
ammacanada.ca

MEXICO - Centro de Amma (Cancun)
Tel. +52 998-865-5617
info@amma.mx
amma.mx

SINGAPORE - Amriteswari Society
Tel. +65 6341-7701
amrita@amma.org.sg
amma.org.sg

JAPAN - MA Center (Tokio)
Tel. +81 42370-04448
info@amma.jp
amma.jp

AUSTRALIË - MA Centre (Melbourne)
Tel. +61 3978-29927
info@ammaaustralia.org.au
ammaaustralia.org.au

KENIA - Amrita Centre (Nairobi)
kenya@embracingtheworld.org
ke.amma.org

ENKELE VAN ONZE CENTRA OVER DE HELE WERELD
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Amma is de best toegankelijke spirituele leider van dit moment. Ze gaat 
vertrouwelijk om met meer mensen dan wie ook ter wereld. Als mensen 

hun hart bij Amma uitstorten, geeft ze hun emotionele troost, spirituele 
begeleiding en concrete oplossingen voor hun problemen. 

Velen die Amma’s omhelzing ontvangen, worden geïnspireerd om mensen 
in nood onbaatzuchtig te dienen. Op deze manier is deze eenvoudige, maar 
krachtige handeling, de omhelzing door een moeder, zowel de katalysator 
als het symbool geworden van het groeiende internationale netwerk van 
humanitaire projecten dat Embracing the World is.
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IN DE WERELD VAN VANDAAG ERVAREN DE MENSEN TWEE SOORTEN ARMOEDE: 
ARMOEDE VEROORZAAKT DOOR GEBREK AAN VOEDSEL, KLEDING EN ONDERDAK EN 
ARMOEDE DIE VEROORZAAKT WORDT DOOR GEBREK AAN LIEFDE EN COMPASSIE. WE 
MOETEN VOORAL AAN DE LAATSTE VORM VAN ARMOEDE AANDACHT SCHENKEN, WANT 
ALS WE LIEFDE EN MEDEDOGEN IN ONS HART HEBBEN, DAN ZULLEN WE VAN GANSER 
HARTE DEGENEN DIE GEBREK AAN VOEDSEL, KLEDING EN ONDERDAK HEBBEN, HELPEN.

- Amma

embracingtheworld.org

facebook.com/embracingtheworld

youtube.com/embracingtheworld

instagram.com/embracingtheworld.official

Mata Amritanandamayi Math

Amritapuri, Kerala, India
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