Om onze maatschappelijke
doelstellingen te realiseren zijn wij
dringend op zoek naar sponsoren
HELPT U MEE?

Brahmrishi Ashram
Netherlands
voor bewustwording & ontmoeting

Doneer dan nu uw
vrijwillige bijdrage!
Klein of groot, alles
is van harte welkom!
NL43INGB0008442029
NL35RABO0343720477

MISSIE & VISIE
WAAR WIJ VOOR STAAN
De missie van Brahmrishi Ashram
Netherlands is het versterken van vrede en
harmonie in de samenleving. Door mensen te
inspireren tot en begeleiden bij een manier
van leven die gezondheid en welzijn (fysiek,
mentaal en spiritueel) met zich meebrengt en
die het samenzijn in de samenleving
versterkt.
Brahmrishi Ashram Netherlands heeft een
egalitaire visie en staat voor eenheid in allen.
In een samenleving die steeds
individualistischer wordt, vinden wij het
belangrijk een andere weg laten zien. Een
weg die de kracht van samenzijn en
tolerantie laat zien. Een weg naar een
gezondere en gelukkigere samenleving.

WAT WIJ NOG NODIG HEBBEN

MEDITATIETUIN

MEDIATHEEK

De campus van de Ashram heeft een oppervlakte
van ruim 1 hectare grond. Een deel daarvan willen
wij omvormen tot meditatietuin met twaalf
meditatiehutten. Daarvoor is het nodig om de
grond te egaliseren en het terrein te voorzien van
(grind- en tegel)paden, verlichting, de
meditatiehutten, bomen en andere gewassen.

Om optimaal gebruik te maken van de lees- en
studieruimte van de mediatheek dient deze te
worden voorzien van meubilair, pc's, audio- en
videoapparatuur. Daarnaast willen wij voor onze
gasten een ruim gesorteerde collectie aanleggen
van boeken en andere media op het gebied van
gezondheid, zingeving en spiritualiteit.

WAT WIJ NOG NODIG HEBBEN

DAGBESTEDING

BUURTRESTAURANT

(Eenzame) ouderen moeten op een laagdrempelige
manier gebruik kunnen maken van ons gevarieerd
dagbestedingsaanbod. Dit bestaat uit oa.
koffiemomenten, bingo, lach- en speltherapie,
filmavonden, groepsmeditatie en groepsgesprekken.
Om dit mogelijk te maken hebben we materialen nodig.
Ook willen wij een busje aanschaffen en onderhouden
om gratis vervoer aan te kunnen bieden.

Ontmoeten en samen eten vinden wij belangrijk.
Eenmaal per week biedt de Ashram een uitgebreid
open buffet aan tegen een kleine bijdrage. Onze
keuken dient hiervoor voorzien te worden van
professionele keukenapparatuur en serviesgoed. Deze
worden overigens ook gebruikt bij de kookworkshops
over gezonde voeding.

WAT WIJ NOG NODIG HEBBEN

MOESTUIN

PARKEERPLAATS

Gezond leven begint bij gezond eten! Hoe mooi is
het dan als we in onze eigen keuken met ons eigen
groente en fruit aan de slag kunnen? Een deel van
de campus willen we daarom gebruiken als
moestuin. Om deze te kunnen realiseren hebben wij
oa. machines (oa. grondfrees, irrigatiesysteem),
gereedschap, een kas voor de wintermaanden,
zaden, potgrond en mest nodig.

Voor bezoekers die met eigen vervoer naar de
Ashram komen dient er voldoende gratis
parkeergelegenheid beschikbaar te zijn. Daarom
willen we het huidige aantal parkeerplaatsen graag
uitbreiden.

Uw contactgegevens

WAT KUNT U VOOR ONS BETEKENEN?

Naam:
Bedrijf:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:

Brahmrishi Ashram Netherlands
Krimpenerbosweg 1
2925 LB Krimpen aan den IJssel
0634857380
brahmrishinl@gmail.com
www.brahmrishiashram.nl

DONATIES uitsluitend via bank: NL43INGB0008442029 / NL35RABO0343720477

Wij nodigen u uit voor een
rondleiding en kijken ernaar uit
onze plannen aan u toe te
lichten. Mogen wij contact met
u opnemen? U kunt natuurlijk
ook zelf een afspraak maken
door ons te bellen of mailen.

