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20 jaar Maher 

 

Op zondag 5 februari jl. werd in Poona op Vatsalyadham het 20-jarig bestaan van Maher 

gevierd. Uit vele landen waren gasten gekomen om dit heuglijke feit samen te vieren.  

Met mijn zwager Jelle Hoogland was ik aanwezig bij deze zeer speciale gelegenheid.  

Het was een heel bijzondere dag waarop vier keer(!) een prachtig programma werd 

opgevoerd met veel dans, in Maher -en heel India- bij uitstek de vorm om uiting te 

geven aan gevoelens van blijdschap, ontroering en ook verdriet.  

 

Bij elke bijeenkomst waren de inwoners van de dorpen waar Maher actief is uitgenodigd 

om aanwezig te zijn. Per keer was er ruimte voor circa 2000 gasten! Na afloop was er 

voor alle gasten een warme maaltijd. Totaal is er die dag voor circa 9000 (!) mensen 

gekookt, iedere keer weer vers en smakelijk, een enorme organisatie die vlekkeloos 

verliep. 

 

  

  



Het laatste programma van de dag startte tegen vijf uur ‘s middags met als hoofdgast 

Pratibha Patil, de eerste vrouwelijke presidente van India (van 2007 tot 2012), reeds 83 

jaar oud en al jaren betrokken bij Maher. Dat was zeer bijzonder. 

Een tweede zeer bijzondere gast was Tenzin Palmo. Zij is een geboren Engelse die haar 

bestemming heeft gevonden binnen het Bhoedisme en 12 jaar alleen gemediteerd heeft 

in een grot hoog in het Himalaya gebergte. (Als je ‘Cave in the Snow’ googelt vind je 

meer informatie.) Beiden vrouwen hielden een indrukwekkende toespraak waarin zij hun 

betrokkenheid bij het werk van Maher benadrukten.  

 

Het was een groot voorrecht om tijdens deze dag de Nederlandse Vrienden van Maher te 

mogen vertegenwoordigen. Het heeft mij geïnspireerd om me te blijven inzetten voor 

deze plek waar zoveel liefde en compassie wordt gegeven.  

Gerrit van der Leeuw 

  

 

Hoe word ik vriend? 

Vanaf € 10,-  per jaar ben je Vriend van Maher en krijg je 2 x per jaar de nieuwsbrief.  

Als je een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar wil doen krijg je van ons een 

bevestiging daarvan in de vorm van een overeenkomst. Dat is voldoende om de gift volledig 

aftrekbaar te laten zijn. Kijk op www.belastingdienst.nl 

Ontmoet Sr. Lucy Kurien tijdens een echte Indiase maaltijd! 
 

In de herfst van dit jaar bezoekt Sr. Lucy Nederland en natuurlijk willen we zoveel mogelijk 

mensen kennis met haar laten maken. Daarom organiseren we 3 sponsordiners waarbij je 

kunt meewerken aan en genieten van een echte Indiase maaltijd én kunt luisteren naar de 

inspirerende verhalen van Sr. Lucy, de oprichtster van Maher.  

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober zijn er diners in Arnhem bij Francien.  

Op maandag 2 oktober is er een diner in IJlst (Fr) op Perron2. Voor alle diners geldt een 

maximum van 50 personen (2000 is ons een beetje te veel).  

We beginnen om 17.00 u en sluiten af rond 20.00 u.  

Je kunt je opgeven door het minimumbedrag van € 25,- pp (meer is natuurlijk altijd 

welkom) te storten op ons bankrekeningnummer ovv ‘sponsordiner’ aantal personen en 

de datum (bijv: 2 x sponsordiner 2 oktober). 

Wij zorgen persoonlijk voor de ingrediënten dus de hele opbrengst gaat naar Maher! 

 

Zie je mogelijkheden voor je werkplek, sportvereniging, sociëteit of vriendenclub om Maher 

financieel te steunen neem dan contact met ons op om een eventueel bezoek van Sr. Lucy 

in te plannen. 


