STICHTING ADIDAM NEDERLAND
Activiteiten en financiële verantwoording over 2021 en speerpunten
van het beleid voor 2022
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Inleiding
Stichting Adidam is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en heeft deze anbi-status ook na een
audit door de belastingdienst in 2018 behouden. Organisaties met een anbi-status moeten elk
jaar gegevens publiceren over hun bedrijfsvoering, activiteiten en fiscale resultaten. Dat doet
Stichting Adidam Nederland graag. We zijn trots op onze anbi-status en op wat we elk jaar weer
met een groep vrijwilligers realiseren om de wijsheid van Adi Da onder de aandacht te brengen
bij een groot publiek en om zijn werk te beschermen.
Graag nemen we u mee in een algemene introductie van onze organisatie, de ontwikkeling van
Adidam in Nederland, algemene bestuurlijke informatie over Stichting Adidam, een verslag van
activiteiten in 2021, de speerpunten van het beleid in 2022 en de fiscale verslaglegging over het
jaar 2021. Zijn er over dit verslag vragen, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens
onder 2.2).

Maria Hoop, juni 2022
Het bestuur van Stichting Adidam Nederland

1. Over Adi Da en Adidam in Nederland
Stichting Adidam Nederland vertegenwoordigt Adi Da Samraj (1939-2008) en alles wat hij als
spiritueel leraar en wereldleraar in zijn uitzonderlijke en unieke leven heeft gecreëerd en
nagelaten.
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Het doel van Stichting Adidam Nederland (hierna ook: ‘Adidam Nederland’) is om bekendheid te
geven aan Adi Da Samraj en aan zijn werk en wijsheidsleer en het faciliteren van praktijk van
beoefenaren van ‘De Weg van het Hart’.
De organisatie rondom Adi Da Samraj heet Adidam. In Nederland is Adidam ontstaan, destijds
onder een andere naam, toen in de jaren tachtig een aantal studenten die al langere tijd
betrokken waren bij het onderricht van Adi Da in Californië̈ , naar Nederland kwamen om hem
hier te introduceren. Dit leidde tot de oprichting van Adidam Nederland in 1985. Adidam
Nederland heeft een centrum in Maria Hoop, Limburg, gehuisvest in het voormalige
kloostergebouw wat nu heet “The European Danda”. Zoals de naam al zegt is dit het
retraitecentrum voor Europese studenten van Adi Da en deelnemers aan de diverse publieke
retraites en activiteiten.

In zijn werk communiceert Adi Da Samraj de ware aard van de Werkelijkheid, die hij kenmerkt
als ondeelbaar, bewust, ‘stralend’ en intrinsiek ego-loos, iedereen en alles overstijgend, en toch
niet anders dan, of afgescheiden van, wie of wat dan ook. Hij wijdde zijn hele leven aan het
communiceren over de ware aard van de Werkelijkheid ten behoeve van de hele mensheid.

Adi Da Samraj wilde dat zijn werk altijd beschikbaar zou zijn, ook voor de tijd na zijn fysieke
leven. Om ervoor te zorgen dat zijn werk zou blijven doorgaan en ‘eeuwigdurend’ zou worden,
schiep hij verschillende instrumenten waardoor zijn letterlijke overdracht van de ware aard van

de Werkelijkheid, voor altijd zou blijven bestaan. Dit zijn: zijn boeken met instructies en
onderricht, zijn kunst en de Heiligdommen.

Adi Da heeft een groot aantal boeken geschreven met ongekende esoterische instructies en
onderricht over de ware aard van de Werkelijkheid en het proces van het menselijk leven in al
zijn dimensies.
Ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties werden duizenden uren van zijn
gesproken uiteenzettingen en instructies opgenomen en uitgegeven. Hij onderzocht daarnaast
uitgebreid de ‘grote traditie’ van de mensheid en creëerde ‘The Basket of Tolerance’. Dit is een
enorme en zeer gestructureerde bibliografie die de hele geschiedenis van de menselijke cultuur
(religieus, spiritueel, filosofisch, artistiek en praktisch) omvat, vergezeld van zijn aantekeningen
en commentaar.

Adi Da Samraj creëerde ook een baanbrekende kunstwerken, waaronder schilderijen,
tekeningen, op fotografie gebaseerde werken, video-grafische reeksen en digitale werken (tweeen drie dimensionaal). Zijn grote artistieke nalatenschap vormt zijn non-verbale communicatie
van de Werkelijkheid in een stijl die hij ‘Transcendentaal Realisme’ noemt.

De Orpheum-trilogie is een uniek literair werk waarin Adi Da de geheimen van de menselijke
conditie laat zien. Hij creëerde de Orpheum-trilogie niet alleen om te worden gelezen, maar ook
om uitgevoerd te worden als ‘transcendentaal realistisch-theater’, waarbij de kijkers
participeren in een ‘levendige transformatie van hun individuele proces’.

In de laatste jaren van zijn leven gaf Adi Da Samraj een uniek geschenk aan de ‘menselijke
familie’; zijn beschrijving van hoe menselijke strijd en conflict kan worden omgezet in
samenwerking, verdraagzaamheid en vrede. In zijn boek ‘Niet-Twee Is Vrede’ doet hij een oproep
aan alle mensen op aarde -of, in zijn woorden aan ‘iedereen-en-allen-tegelijk’ (‘everybody-all-atonce’) - om het principe van aan-alles-voorafgaande- eenheid (‘prior unity’) te omarmen.

Tijdens zijn leven heeft Adi Da Samraj ook andere middelen gecreëerd waardoor iedereen
toegang heeft tot zijn communicatie van de Werkelijkheid, waaronder tempels, heiligdommen en
retraitecentra. Adi Da heeft al deze middelen bedoeld als permanente “deuropeningen”,
waardoor mensen kunnen binnentreden in wat hij het ‘ego-loze Zijn in de Werkelijkheid Zelf’
noemt.

Adidam Nederland faciliteert ook financiële ondersteuning van het wereldwijde werk van Adi Da
Samraj. De belangrijkste Heiligdommen en locaties voor pelgrimages voor studenten wereldwijd
bevinden zich op Fiji, op het eiland Naitauba, en in het noorden van Californië̈ in de Verenigde
Staten. Nederlandse beoefenaren van De Weg van het Hart bezoeken deze plekken regelmatig
om hun spirituele praktijk te verdiepen voor langere retraites.

2. Algemene bestuurlijke informatie 2.1 Contactgegevens

Naam: Stichting Adidam Nederland (hierna ook: ‘Adidam Nederland’) RSIN (fiscaal nummer):
008681429
Adres: Annendaalderweg 10, 6105 AT Maria Hoop
Emailadres: info@adidam.nl
Handelsregister Kamer van Koophandel nr.: 41205003

2.2 Bestuur
Stichting Adidam Nederland heeft de volgende bestuursleden: Ineke van Amerongen
(voorzitter), Bart Lohr (penningmeester), en Daphne van den Broek (secretaris). De
samenstelling van het bestuur is in 2021 ongewijzigd.

De Stichting Adidam Nederland heeft geen winstoogmerk. Het is een vrijwilligersorganisatie en
heeft geen werknemers. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Foto: Adi Samraj bezoekt het Adidam Centrum in Maria Hoop in 1986, copyright ASA 2022.

2.3 Statutaire doelstellingen
De statuten zijn in 2021 ongewijzigd en de statutaire doelstellingen zijn:

1. Beschikbaar maken en verbreiden van de Wijsheidsleer en de spirituele praktijk zoals
gegeven door de Goddelijke Aanwezigheid Adi Da Samraj voor alle wezens en de hele
wereld;
2. Beoefenen van de spirituele Weg van Adidam Ruchiradam* in devotie transcendentaal
bewustzijn en het in praktijk brengen van de leefregels zoals onderwezen door de
Goddelijke Aanwezigheid Adi Da Samraj;

3. Instandhouding van congregaties en leefgemeenschappen waarbinnen door middel van
erediensten, vieringen en retraites de doelstellingen vermeld onder a en b worden
verwezenlijkt;
4. Zorgdragen voor huisvesting en voldoende middelen van materiële aard met het oog op
de doelstellingen vermeld in a, b en c.

*zo wordt de wereldwijde organisatie van Adidam vaak door Adidam zelf aangeduid

2.4 Werkzaamheden verricht door de organisatie

Om de doelstellingen die in de statuten beschreven zijn te behalen worden binnen Adidam
Nederland verschillende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Werkzaamheden die als doel hebben het onder de aandacht brengen van de Wijsheidsleer
van Adi Da Samraj: marketing en public relations. Op sociale media zijn we zichtbaar door
middel van websites (www.adidam.nl, www.consciouslightfilm.nl), Facebookpagina’s, een
YouTubekanaal met video’s met Nederlandse ondertiteling. Er worden live en online
vertoningen georganiseerd om de film ‘Conscious Light’ te vertonen aan geïnteresseerd
publiek en verschillende activiteiten ontwikkeld en aangeboden om mensen verder kennis te
laten maken met de Wijsheidsleer van Adi Da Samraj. Dit zijn bijvoorbeeld webinars,
cursussen en (online) gratis retraiteweekenden, maar ook het vertalen van boeken en essays
van Adi Da Samraj. De werkzaamheden die hieronder vallen zijn zeer divers en intensief: de
digitalisering, globalisering, het kunnen bereiken van mensen in verschillende
leeftijdsgroepen, voortschrijdend inzicht en de beperkingen in verband met de Covidsituatie maken dat er een grote behoefte is aan het telkens aanpassen en opnieuw
ontwikkelen van activiteiten om mensen te bereiken. Deze activiteiten worden ontwikkeld
door een klein team van vrijwilligers en mede uitgevoerd en ondersteund door tientallen
vrijwilligers in een continu proces, vaak in de avonduren en weekenden om rekening te
houden met volle (werk) agenda’s: inzet waar het bestuur zeer dankbaar voor is.
2. Onder de werkzaamheden van Adidam Nederland valt ook het mogelijk maken, dienen en
bewaken van de Spirituele integriteit van de Wijsheidsleer van Adi Da Samraj. Dit is de
religieuze component binnen Adidam. Deze werkzaamheden worden vooral uitgevoerd door
een groep van 7 vrijwilligers die rapporteren aan het bestuur. Hier wordt de inhoud van
programma’s bepaald, worden activiteiten inhoudelijk geëvalueerd en geïnitieerd. Het gaat
dan om de dagelijkse rituelen en erediensten die onderdeel zijn van de Spirituele praktijk van
Adidam, studiegroepen met religieuze of levensbeschouwelijke thema’s, en het dienen van
de Heiligdommen en Bekrachtigde plekken in en rond het gebouw The European Danda in
Maria Hoop liggen. De vrijwilligers die deze werkzaamheden uitvoeren hebben regelmatig
vergaderingen, intervisiemomenten en leden van deze groep geven cursussen en begeleiden
groepen.
3. Werkzaamheden bestaan tevens uit het ontwikkelen en aanbieden van programma’s en
faciliteiten om diegenen die de Spirituele Weg beoefenen te ondersteunen in hun praktijk.
Dit houdt in dat er Spirituele programma’s ontwikkeld worden en een continu aanbod is van
activiteiten. Er zijn 10 jaarlijkse Vieringen die belangrijke momenten in het Leven van Adi Da
Samraj markeren, waarbij er een dag of weekend wordt gepland en er studiemateriaal wordt
uitgegeven en studiegroepen worden gefaciliteerd. Er zijn 4 jaarlijkse Vieringen die
uitgebreider zij en waarbij er een retraite is van een aantal dagen, virtueel dan wel live, en er
zijn talloze maandelijkse en wekelijkse, zelfs dagelijkse activiteiten die door vrijwilligers
worden gemaakt en uitgevoerd. Een voorbeeld is de zondagse viering Guruvara, waarbij een
programma en retraitedag wordt gefaciliteerd, en de dagelijkse ‘noon call’ op Zoom die in
het leven is geroepen tijdens de lock down in het voorjaar van 2020 en tot op de dag van
vandaag (we schrijven juni 2022) bestaat. Werkzaamheden bestaan ook uit het mogelijk

maken van dit alles in bredere zin door goed financieel beheer en bestuur van de Stichting
Adidam. Het bestuur en een groep vrijwilligers die het management ondersteunt en helpt
uitvoeren bepaalt de strategie van Adidam Nederland en houdt zich dagelijks bezig met
financiën, compliance (denk aan AVG en brandpreventie), ICT en contracten met
bijvoorbeeld energieleveranciers.
4. Adidam Nederland is eigenaar van het voormalige klooster in Maria Hoop genaamd ‘The
European Danda”. Hierin is een leefgemeenschap, een retraitecentrum met kamers en
diverse gemeenschapsruimtes gevestigd die voor bijeenkomsten en erediensten gebruikt
worden. Het is het regionale Adidam Centrum, open voor bezoekers waarin cursussen en
retraites gegeven worden en dus belangrijk voor het behalen van de doelen van Adidam
Nederland. In eigendom is ook een pand gelegen aan de Kerkweg 66 in Maria Hoop dat
momenteel verhuurd wordt en op termijn onderdak kan bieden aan de groeiende
leefgemeenschap van Adidam. Rond het voormalige klooster is een perceel met een bos en
groente- en fruittuinen en paarden en een alpaca die het gebied rondom een beek moeten
begrazen in overleg met het waterschap. Om klimaatneutraal te leven en te streven naar
zelfvoorziening zijn de tuinen en de twee polytunnels belangrijk. Binnen de teams wordt
kennis vergaard over bijvoorbeeld biologische landbouw en instructies van Adi Da Samraj
bestudeerd en in de praktijk gebracht. Tenslotte is er een verzameling kunstwerken van Adi
Da Samraj in het gebouw ondergebracht en vrijwilligers organiseren de openingsdagen in het
weekend en voorlichting aan bezoekers. Werkzaamheden van Adidam Nederland omvatten
dan het managen en uitvoeren van onderhoud aan de gebouwen en tuinen en het bos en het
begeleiden van (andere) vrijwilligers. Veel onderhouds- en beheerswerkzaamheden vinden
plaats op dagdagelijkse basis, het plannen en bepalen van beleid vindt plaats in nauw overleg
met het bestuur tijdens maandelijkse vergaderingen. De gebouwen en het centrum zijn
belangrijk in het bereiken van publiek en het dienen van de Spirituele praktijk van
geïnteresseerden zoals die in de statuten beschreven staan.

3. Overzicht van activiteiten in 2021
3.1 Inleiding: wederom een bijzonder jaar
2021: een tweede jaar met beperkingen naar aanleiding van de wereldwijde Covid-pandemie,
met alle uitdagingen van dien. Waar Adidam zich in 2020, net als alle andere organisaties, moest
richten op het bedenken van nieuwe, alternatieve plannen, was de uitdaging in 2021
allesbehalve weg. Verschillende maatregelen, lockdowns, testprotocollen en wettelijke
maatregelen betekenden veel overleg, afwegingen, en regelmatig herzien van ‘Covidbeleid’ als
het ging om toegang tot de European Danda, de erediensten en de retraites. Voor alle
vrijwilligers inclusief het bestuur was er een grote uitdaging om alle publieke activiteiten en
activiteiten rond het ondersteunen van de Spirituele praktijk, doorgang te laten vinden. Zoals
zoveel ondernemers, gezinnen en instellingen zijn ook wij erin geslaagd om nagenoeg alle
activiteiten om te zetten in virtuele events. Dat vroeg net als in 2020 intensieve samenwerking,
heel veel inzet van iedereen, een ‘ongoing’ leercurve om Zoom en Teams onder de knie te
krijgen, en veel creativiteit en inspiratie. Terugkijkend mogen we best een beetje trots zijn op
onze flexibiliteit en uithoudingsvermogen want we hebben een mooi jaar achter de rug. Van
goed bezochte online voorstellingen van de documentaire Conscious Light, tot dagelijkse
erediensten, wekelijkse en maandelijkse webinars en cursussen op Zoom en inzet van slimme
digitale middelen om interactief groepen te begeleiden: we kijken terug op een intensief en,
kijkend naar de doelstellingen van Adidam Nederland, ook geslaagd jaar. Een jaar waarin we
veel contact hebben gehad met nieuwe geïnteresseerden, er meer mensen mee hebben gedaan
aan webinars en cursussen en ook de opkomst van online Vieringen fantastisch was.

3.2 Programma’s en activiteiten voor publiek in 2021

In 2021 heeft de voortdurende Covid-19 pandemie nog steeds veel effect gehad op de openbare
activiteiten van Stichting Adidam Nederland. Met uitzondering van een korte periode van
openstelling, tussen de lockdowns door, hebben we alle activiteiten online georganiseerd.

Online vertoning documentaire Conscious Light
Deze Engelstalige film geeft een overzicht van het leven en werk van Adi Da Samraj. In 2019 en
begin 2020 is deze film met veel succes in meerdere Nederlandse bioscopen vertoond. Vanwege
de Covid pandemie zijn we in 2020 overgeschakeld naar online vertoningen van de film met
ondertiteling in verschillende Europese talen. In 2021 hebben we dit voortgezet als onderdeel
van het wereldwijde programma van online vertoningen. Maandelijks waren er gratis
vertoningen met Nederlandse, Franse, Duitse, Spaanse of Italiaanse ondertiteling. De promotie
voor de vertoningen werd gedaan via Facebook. Naar de vertoningen met Nederlandse
ondertiteling werd gemiddeld door ca 40 personen gekeken.
Follow-up Zoom meetings

Als vervolg op de online filmvertoningen werden ook maandelijks gratis online Zoom meetings
georganiseerd die de mogelijkheid boden om over de film na te praten en vragen te stellen.
Gemiddeld werd er door 5 personen aan deze meetings deelgenomen. Verschillende deelnemers
besloten vervolgens om aan een online-cursus deel te nemen.

Online-cursussen
Onderdeel van de programma’s voor publiek zijn ook de cursussen die Stichting Adidam
Nederland aanbiedt.

1. The Da Avatar cursus - een introductiecursus voor mensen die zich verder willen
verdiepen in de wijsheid van Adi Da Samraj. Gebaseerd op het boek The Avatar of What
Is.
Evenals in 2020 hebben we ook in 2021 deze cursus online gegeven. De voertaal is
Engels zodat geïnteresseerden uit heel Europa kunnen participeren. In 2021 zijn er 3 Da
Avatar online cursussen geven aan totaal 18 geïnteresseerden. Deelnemers kwamen uit
uiteenlopende landen in Europa en Afrika. De cursus bestaat uit 5 sessies die
tweewekelijkse via Zoom worden gehouden.
2. The Greatest Gift cursus – gebaseerd op het boek The Gift of the Eight-Part Admonition voor mensen die overwegen om formeel student van Adi Da Samraj te worden.
In 2021 zijn er 3 van deze cursussen gegeven met totaal 18 deelnemers uit verschillende
Europese landen. De cursus bestaat uit 4 sessies die tweewekelijkse via Zoom worden
gehouden.

Online Vieringen
Er vinden jaarlijks in Adidam drie grote Vieringen plaats waarbij naast studenten ook
geïnteresseerd publiek van harte welkom is. Vanwege de pandemie zijn we in 2020 deze
Vieringen voor geïnteresseerd publiek online gaan geven en apart van de Vieringen voor
toegewijden. Hier was veel interesse voor. Dit maakte het ook voor meer mensen mogelijk om
deel te nemen. Iedereen in de Europees-Afrikaanse tijdzones die serieus geïnteresseerd is in het
werk van Adi Da Samraj werd uitgenodigd. In 2021 hebben we deze online Vieringen voor
geïnteresseerd publiek gecontinueerd. Er zijn drie online Vieringen gehouden waar gemiddeld
20 personen per keer aan deelnamen.
Retraites voor geïnteresseerd publiek in het Adidam Centrum in Maria Hoop
Sinds medio 2016 organiseren we in het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop
‘Where is Happiness’ retraites die gratis en voor iedereen toegankelijk zijn en gebaseerd zijn op
de wijsheidsleer van Adi Da Samraj. Vanwege de pandemie hebben we deze retraite in 2021
helaas niet kunnen gegeven.
Vrijwilligersdagen in Maria Hoop
Sinds 2019 organiseren we maandelijks vrijwilligersdagen op het Adidam centrum The
European Danda in Maria Hoop: de “Kloosterklusdagen”. Wie geïnteresseerd is kan op een
zaterdag mee komen helpen met allerlei klussen rond het klooster in Maria Hoop, zoals in de
moestuin of het bos. Tijdens deze dagen wordt er ook een rondleiding aangeboden en een
gezamenlijke lunch. Er is een afsluiting met yoga en een videotoespraak van Adi Da Samraj. In
2021 hebben veel toegewijden vrijwilligerswerk gedaan rond het klooster, maar door de steeds
wisselende corona regels was het moeilijk om ook geïnteresseerden uit te nodigen. Hierdoor zijn
er in 2021 geen kloosterklusdagen gehouden.

Overige activiteiten voor publiek
Iedere zondagavond vindt er een voor het publiek toegankelijke gebedsdienst voor wereldvrede
plaats op de Da Peace tempel in de tuin van het Adidam centrum The European Danda in Maria
Hoop. Vanwege de pandemie hebben deze activiteiten in 2021 aangepast doorgang gevonden:
tussen de lockdowns door en met in achtneming van mondkapjesplicht en de 1,5 meter
afstandsmaatregel, hebben deze erediensten voor een groot deel van 2021 gewoon
plaatsgevonden.
Websites
Er worden drie websites beheerd:

1. www.adidam.nl - Een regionale, Nederlandstalige website over Adi Da en Adidam.
2. www.whereishappiness.org - een Engelstalige website speciaal voor de Where is
Happiness retraites. Hier worden zowel de retraites in Nederland als op andere locaties
in de wereld vermeld.
3. www.consciouslightfilm.eu - voor de vertoningen van de Conscious Light film in
bioscopen in Europa. Aangezien we 2021 vanwege de pandemie geen
bioscoopvoorstellingen konden organiseren is deze website tijdelijk doorgelinkt naar
www.consciouslightfilm.com met een overzicht van de wereldwijde online vertoningen.
van de film.

Facebookpagina’s
In aansluiting op de websites worden er ook verschillende Facebookpagina’s beheerd:

a) Een pagina waarin Adidam Nederland-brede activiteiten onder de aandacht worden
gebracht.
b) Een pagina om de “Where is Happiness?” retraites onder de aandacht te brengen zowel
in Nederland als op andere locaties in de wereld.

Vanwege de pandemie hebben er niet veel specifiek Nederlandse activiteiten plaatsgevonden.
Daardoor is er ook weinig gepubliceerd op de Nederlandse Adidam Facebook pagina. Hetzelfde
geld voor de Where is Happiness Facebook pagina. Wel is er in 2021 veel gebruik gemaakt van
de algemene Adidam Facebook pagina waarop alle wereldwijde onlineactiviteiten zijn
gepubliceerd en gepromote, evenals de op de Facebook pagina van de Conscious Light Film.
YouTube kanaal
Naast het wereldwijde YouTube kanaal www.youtube.com/AdiDaVideos, is er ook een YouTube
kanaal met video’s van Adi Da met Nederlandse ondertiteling
www.youtube.com/channel/UCNINkoQeHNhOCWDmzvBBNWw. In 2021 heeft helaas het
ondertitelen van nieuwe video’s stilgelegen en zijn geen nieuwe video’s toegevoegd.

Nieuwsbrief
Om mensen te informeren over de filmvertoningen, de retraites en andere activiteiten en
publicaties, geeft Stichting Adidam Nederland een nieuwsbrief uit. Deze verschijnt maandelijks
en wordt aan zo’n duizend ontvangers toegezonden. Aangezien de activiteiten in 2021 in het
Engels waren en voor een Europees publiek kregen de Nederlandse abonnees in 2021 de
Wereldwijde nieuwsbrief (Adidam Global Newsletter) toegezonden.
Boekverkoop
In het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop is een boekwinkel waarin boeken
van Adi Da Samraj en meditatie-artikelen beschikbaar zijn. Hier worden onder meer door
deelnemers aan retraites vaak boeken gekocht. Vanwege de pandemie was de boekwinkel echter
vanaf maart gesloten. Boekbestellingen onder meer voor cursussen werden wel op verzoek per
post toegezonden. Daarnaast zijn de boeken van Adi Da Samraj in Nederland online verkrijgbaar
bij bol.com of amazon.nl - sommigen ook in de vorm van e-books.
De uitgever van de boeken van Adi Da Samraj is The Dawn Horse Press in Californië; zij heeft
ook een branche office in Nederland die aangesloten is bij het Centraal Boekhuis. Boekwinkels
kunnen daar de boeken bestellen.

3.3 Speciale jaarlijkse vieringen in The European Danda
Driemaal per jaar organiseert Stichting Adidam Nederland grote vieringen in het Adidam
centrum The European Danda in Maria Hoop rondom een bepaald thema, met meestal sprekers
uit het buitenland. Studenten en publiek dat al heeft kennisgemaakt met de wijsheidsleer van
Adi Da Samraj, nemen deel aan een driedaags programma met culturele, educatieve en
devotionele activiteiten. In 2021 is een combinatie gevonden van een online en een live
programma, rekening houdend met de restricties die golden. In april 2021 heeft een
Viering/retraite plaatsgevonden rond ‘Adidam Ruchiradam’, een belangrijk thema en
ontwikkeling in het Leven en de Leer van Adi Da Samraj. Deze viering is bezocht door zo’n
honderd mensen en werd mede-georganiseerd met het Adidam Centrum in de Verenigde Staten.
In juli 2021 vond de jaarlijkse ‘Da Purnima’ Viering en retraite plaats, bezocht door meer dan
honderd mensen die online en live participeerden. Da Purnima is het equivalent van de
uit India voortgekomen maar inmiddels wereldwijde traditie van ‘Guru Purnima’. Spirituele
leermeesters worden dan over de hele wereld geëerd omdat zij mensen brengen van ‘het donker
naar het licht’. In november 2021 vond de Da Jayanthi viering online plaats met als thema de
geboorte (op 3 november 1939) van Adi Da Samraj. Deze viering werd bezocht door ongeveer
90 mensen.

3.4 Activiteiten voor studenten van Adi Da Samraj georganiseerd door
Stichting Adidam Nederland
Stichting Adidam Nederland organiseert en faciliteert een groot aantal activiteiten voor
studenten van Adi Da Samraj. Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse
activiteiten en programma’s worden verzorgd door en met studenten, op zowel het Adidam

centrum in Maria Hoop als in Amsterdam. In 2021 hebben de volgende activiteiten
plaatsgevonden:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dagelijkse meditaties en erediensten in de ochtend, live en online
Dagelijkse eredienst tijdens het middaguur, online
Wekelijkse zondagochtendbijeenkomsten (‘Guruvara’ diensten), live en online
Wekelijkse bijeenkomsten virtueel en live voor verschillende groepen studenten in het
land
Wekelijkse themabijeenkomsten en videopresentaties op zaterdagavonden
Wekelijkse educatiegroepen zowel op de locaties als virtueel of telefonisch
Maandelijkse vieringen in The European Danda met live uitzendingen van erediensten
via Zoom
En elk kwartaal vond een speciale weekendretraite plaats op de European Danda rond
een bepaald thema, deze hebben allemaal via Zoom plaatsgevonden
Individuele verdiepende tiendaagse retraites in The European Danda.
Een jaarlijkse “Culturele Convocatie” in mei of juni met studenten uit Naitauba in Fiji.
Hier liggen de belangrijkste heiligdommen van Adidam bevinden en wonen studenten
die de gevorderde spiritueel geïnitieerde praktijk van Adidam beoefenen.

3.5 Onderhoud en ontwikkeling van Adidam Centra in 2021
De Adidam Centra in Nederland vergen constant onderhoud, maar worden ook steeds verder
ontwikkeld. In 2021 is er weer veel onderhoud gepleegd aan het Adidam centrum The European
Danda in Maria Hoop. Graag geven we hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten.
De organisatie hiervan was altijd in handen van vrijwilligers. De uitvoering vond plaats zowel
door vrijwilligers als door middel van inhuur van professionals.

Foto: de achtertuin van het Adidam Centrum in Maria Hoop (foto door Brian Auger)

3.4.1 Adidam Centrum in Maria Hoop
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schilderwerk in kader van groot onderhoud zowel binnen als buiten, evenals het
gedeeltelijk en geheel vervangen van verschillende kozijnen
Reparaties van het dak, vervangen dakpannen, verhelpen van diverse lekkages
Onderhoud en verdere inrichting van de moestuin en de tuinen om het gebouw heen
Verfraaiing en onderhoud van de tuin, zoals het realiseren van hekwerken aan de
straatkant
Kap van en onderhoud aan bomen met name langs de grenzen van het terrein ter
preventie evenals onderhoud aan bomen vanwege de aanhoudende droogte
Regelmatige controles voor legionella conform wetgeving
Preventieve ongediertebestrijding
Brandpreventie - jaarlijkse controle
Schilderwerk aan de binnenkant van het gebouw: de ontvangsthal, de keuken, de gangen
op de begane grond

3.4.2 Verhuur en verbouwing Kerkweg 66 Maria Hoop
Op 31 december 2018 is het pand Kerkweg 66 in Maria Hoop door Stichting Adidam Nederland
aangekocht. Het perceel grenst aan dat van het Adidam centrum The European Danda in Maria
Hoop. Met deze aankoop kunnen we op de langere termijn de groei van de Adidamgemeenschap
in Maria Hoop ondersteunen; de mogelijkheden van het gebouw aan de Annendaalderweg 10
zijn beperkt als het gaat om het realiseren van meer woningen en is ook ongeschikt voor de
bewoning door oudere studenten vanwege de vele trappen en de inrichting van het
(klooster)gebouw. De visie voor het pand aan Kerkweg 66 is om een leefgemeenschap te
realiseren voor studenten en voor met name oudere studenten die hulpbehoevend zijn, waarbij
we diversiteit qua leeftijdsopbouw en groei naar de toekomst toe voor Adidam in Nederland
willen veiligstellen. Op korte termijn echter moesten we zorgen voor tijdelijke bewoning om de
kosten in de begroting te kunnen dekken. Samen met twee verschillende tijdelijke huurders
hebben we verschillende verbeteringen aan het pand kunnen realiseren (de werkzaamheden
lopen door tot in 2021) waardoor ook op termijn de bewoning door verschillende mensen meer
geschikt is.

3.4.3 De moes- en bloementuin
Het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop heeft een grote tuin met een loofbos,
een grote moestuin met twee polytunnels. Voor het (biologisch) verbouwen van fruit en groente
wordt gewerkt volgens ‘permacultuur’ principes waarbij de kwaliteit van de grond en omgeving
leidt tot een duurzaam en gezond evenwicht van de natuur en zo van gezonde groenten,
bloemen en fruit. In 2021 is er weer een enorme bloementuin gerealiseerd. Tijdens dagelijkse
erediensten worden tientallen bloemen gebruikt en hiermee is tijdens de zomermaanden
honderden euro’s bespaard. De moestuin voorziet de ashram en leefgemeenschap om de ashram
heen van groenten en fruit. De maandelijkse publieke vrijwilligersdagen waar we in 2018 mee
zijn gestart hebben we vanwege de Covidmaatregelen opgeschort maar een klein team lokale
vrijwilligers heeft dagelijks gezorgd voor verse groenten en fruit en onderhoud.

Foto: een van de polytunnels in Adidam Centrum Maria Hoop (foto door Bernard Noyez 2020)

3.4.4 Flora en fauna
Stichting Adidam Nederland onderhoudt goede contacten met experts op het gebied van
permacultuur, bossen en biologische landbouw. Op het landgoed leven veel bijzondere
dierensoorten. In kader van ‘Natura 2000’ is er toezicht en beheer van de kolonie in Nederland
zeer zeldzame ingekorven vleermuizen die op de zolder van het gebouw hun zomerverblijf
hebben. De bos- en kerkuilenpopulatie op het terrein van het Adidam centrum The European
Danda in Maria Hoop wordt gemonitord door de leden van de lokale Uilenwerkgroep. Met het
Herpetologisch Studiegenootschap Limburg is er uitwisseling over de in het gebied levende
amfibieën̈ n.

3.4.5 Fear-No-More-Zoo

Adi Da Samraj heeft veel wijsheid gedeeld over dieren en de relatie tussen mens en dier. Hij
heeft aangegeven dat dieren ook deel uitmaken van een Adidam-gemeenschap en de dieren als
studenten van Adi Da Samraj ook gediend moeten worden in hun spirituele praktijk. In het
Adidam Centrum leven paarden, alpaca’s, chinchilla’s en tropische vogels.

Stichting Adidam Nederland is verantwoordelijk voor het laten begrazen van de oevers van het
beekje dat onderdeel is van de ‘Paterslossing’, een boven- en ondergronds systeem van water
dat door het gebied van Maria Hoop vanaf Duitsland naar lagergelegen gebieden stroomt. Het is
belangrijk dat het water de ruimte krijgt en dat de overs van de beek door middel van begrazing
beheerd worden. Dit wordt gedaan in overleg met het provinciale Waterschap. Tijdens retraites
is er de mogelijkheid om meer te horen over Adi Da’s wijsheid over onze relatie met dieren. Er
wordt nog verder onderzocht hoe we educatieve programma’s rondom dit thema kunnen gaan
gegeven. Fear-No-More-Zoo wordt ondersteund door een groep actieve studenten en overleg
hebben met andere Fear-No-More-Zoo’s in de Verenigde Staten en Fiji.

3.5 Activiteiten van het Bestuur en managementteam in 2021
Het bestuur van Stichting Adidam Nederland komt in de regel iedere twee weken bij elkaar. Zij
maakt deel uit van het managementteam van Adidam Nederland, een groep managers en
adviseurs in wisselende samenstelling. Alle leden van dit team zijn studenten van Avatar Adi Da
Samraj die hun tijd hier geheel zonder vergoeding voor beschikbaar stellen. Naast het overzien
van alle zaken die in het overzicht al genoemd zijn, heeft het bestuur zich in 2021 zich
beziggehouden met:
•

•

•
•
•

Het coördineren van de verbouwing Kerkweg 66 te Maria Hoop in samenwerking met de
twee tijdelijke huurders
Verdere verkenning van de mogelijkheden om met Stichting Adidam Nederland over te
gaan naar een andere rechtsvorm, namelijk die van een kerkgenootschap. Dit is
complexe materie met veel consequenties en het is het bestuur niet gelukt om dit in
2021 te realiseren. Er wordt nauw samengewerkt met een jurist gespecialiseerd in
kerkrecht. Naar verwachting zal de omzetting in 2022 plaats kunnen vinden.
Het evalueren van protocollen rond AVG, legionella-preventie en ongediertebestrijding
Het zorgen voor tijdige en kloppende begrotingen en een kloppende boekhouding.
Het bepalen, evalueren en bijstellen van beleid rondom de COVID-pandemie. Hierbij is
het Nederlandse wettelijke kader steeds uitgangspunt geweest en hebben we regelmatig
gecommuniceerd om iedereen op de hoogte te houden van nieuw beleid.

Foto: de voliè re in Fear-No-More Zoo (foto door Lotte Braithwaite)

3.6 Ontwikkeling Adidam Nederland qua studenten
In 2021 zijn er acht nieuwe studenten bijgekomen en daarmee zijn er op dit moment 115 actieve
studenten, dat zijn mensen die een eed hebben afgelegd, in Nederland. Mede door de publieke
retraites en andere Missie-activiteiten is er een gestaag groeiende groep mensen die
geïnteresseerd is in het werk van Adi Da Samraj en die regelmatig deelneemt aan activiteiten en
cursussen. Daarnaast vormt de groeiende gemeenschap van spirituele beoefenaren rond het
Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop voor veel mensen een steeds
aantrekkelijker alternatief in de huidige wereld. Dit tezamen vormt de basis voor een continue
groei van de gemeenschap in Nederland.

4. Beleid van Stichting Adidam Nederland in 2022
4.1 Bestuur
Stichting Adidam Nederland heeft een statutair bestuur dat momenteel bestaat uit drie leden
(zie bij paragraaf 2). Dit bestuur wordt aangevuld met andere vrijwilligers, afhankelijk van de
onderwerpen die besproken worden. Deze groep vormt samen het managementteam van
Stichting Adidam Nederland. Het Stichtingsbestuur vergadert eenmaal per twee weken.
Contracten met derden en grote uitgaven vereisen de handtekeningen van tenminste twee
bestuurders.

4.2 Culturele commissie: het waarborgen van de integriteit van Adidam in
2022
Het woord ‘cultuur’ betekent in de terminologie van Adidam ‘kerkelijk’. Adidam Nederland kent
een culturele commissie die verantwoordelijk is voor de integriteit van de spirituele praktijk van
alle studenten. Zij signaleert, bespreekt, ondersteunt en dient alle studenten in hun spirituele
praktijk. Een jaarplanning met vieringen en bijeenkomsten wordt elk jaar door deze commissie
georganiseerd, gepubliceerd en tot uitvoering gebracht. Er worden elk kwartaalretraites
georganiseerd, drie keer per jaar grote vieringen gehouden, eenmaal per jaar een tiendaagse
retraite georganiseerd, evenals wekelijkse zondagsretraites, en verschillende educatieve
programma’s aangeboden. Er wordt vanuit de culturele commissie wekelijks updates gegeven
omtrent de agenda en inhoud rond programma’s. Er zijn wekelijks ook openbaar toegankelijke
programma’s. Leden van de culturele commissie ondersteunen de educatieve programma’s, de
verschillende praktijkgroepen en adviseert omtrent het accepteren van studenten in de diverse
congregaties. Het culturele beleid voor 2022 is ongewijzigd: het zorgdragen voor een volledig
(conform de instructies van Adi Da Samraj) cultureel en devotioneel programma en het
ondersteunen van alle studenten collectief en individueel in hun spirituele praktijk.

4.3 Het zorgdragen voor een gezonde financiële situatie en voldoen aan
wettelijke (fiscale) verplichtingen in 2022
In 2018 is een definitieve cyclus van financiële verslaglegging geïmplementeerd en wordt per
afdeling gewerkt met een vastgesteld budget. Ook in 2021 is elk kwartaal een financieel verslag

opgeleverd, gepresenteerd aan de studenten en geëvalueerd met de betrokken budgethouders.
In 2019 is tevens de invoering en implementatie van een regionale bijdrage van studenten
afgerond wat ook in 2021 positief heeft bijgedragen aan de draagkracht van Stichting Adidam
Nederland.
Het financiële beleid is er in 2022 op gericht om:
•
•
•

•
•

De begroting voor Stichting Adidam Nederland sluitend te maken;
De jaarlijkse fondsenwerving uit te voeren;
De hermitage Sri Love-Anandashram (Naitauba, Fiji) en de door Adi Da bekrachtigde
heiligdommen van Adidam in de Verenigde Staten te ondersteunen;
Beleid te ontwikkelen aangaande het beheer van uit legaten en erfenissen verkregen
vermogen en dit beheer in heldere afspraken en procedures vast te leggen;
Toe te zien op tijdige initiatie, juiste prioritering (keuze van bestedingen) en
nauwgezette controle op de besteding van donaties.

4.4 Het zorgdragen voor goede en passende huisvesting voor activiteiten en
bewoners
Het bestuur streeft ernaar om verder te werken aan energiezuinige maatregelen en
verduurzaming van het gebruik van het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop.
Het beleid rond legionellapreventie en veiligheid van de omgeving zal in het huidige beleid
voortgezet worden. Verder vormen doorlopend onderhoud aan hout- en schilderwerk, en
onderhoud en preventie van vochtproblemen in zowel hoofd- als bijgebouwen, onderdeel van
het beleid rond huisvesting. Stichting Adidam streeft ernaar om de exploitatie kostenneutraal te
houden. In 2022 zal verder onderzoek gedaan worden naar hoe het hoofdgebouw en de
bijgebouwen verder energieneutraal gemaakt kunnen worden. De mogelijkheden voor oudere
en hulpbehoevende studenten qua bewoning zullen in de komende jaren verkend gaan worden.
In 2022 zal gezocht worden maar nieuwe bewoners, iets wat in 2021 vanwege de
Covidpandemie helaas niet gerealiseerd is.

4.5 Zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met Adi Da Samraj en zijn
onderricht: beleid van de Missie van Adidam in 2022
De Missie van Adidam in Nederland heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met de wijsheid en de persoon van Adi Da Samraj, het vergroten van de
naamsbekendheid en het creëren van een positieve PR rond Adi Da Samraj en Adidam en
mensen te inspireren en te begeleiden naar het studentschap binnen een van de congregaties
van Adidam.

Onderdeel van het beleid is dat we regelmatig onze programma’s evalueren en waar nodig
verbeteren en onderzoeken wat voor programma’s of activiteiten er verder ontwikkeld kunnen
worden om mensen te interesseren in het werk van Adi Da Samraj. Dit doen we zowel met het
Nederlandse team van vrijwilligers als in samenwerking met de centrale Adidam organisatie in
Amerika en vrijwilligers van andere Adidam centra in Europa.

Voor 2022 is het nog onzeker hoe de pandemie zich zal ontwikkelen. We verwachten echter wel
dat in het voorjaar, de zomer en hopelijk ook het najaar openbare retraites en kloosterklusdagen
weer mogelijk zullen zijn evenals bioscoopvoorstellingen van de film Conscious Light. Hier
zullen we ons in ieder geval op voor gaan bereiden.

In 2020 en 2021 hebben we veel geleerd over hoe inspirerende en interactieve
onlineprogramma’s te brengen. Via deze weg hebben we veel mensen kunnen bereiken. De
onlineactiviteiten zijn daarmee een belangrijk onderdeel geworden van ons programma-aanbod.
In 2022 willen we daarom de onlineactiviteiten nog weer verder uitbouwen en
professionaliseren.
Activiteiten waar we ons in 2022 op willen richten:
Online:
•

•
•

Continueren van de samenwerking met de overkoepelende organisatie in Amerika voor de
online vertoningen van de Conscious Light Film met ondertiteling in Europese talen en de online
vervolg sessies.
Van start gaan maandelijkse online “Open Avonden” die voor iedereen toegankelijk zullen zijn. Dit ook
voor mensen die na het volgen van cursussen regelmatig contact willen onderhouden.

Van start gaan en experimenteren met een gratis online webinar op basis van het Where is
Happiness retraite programma. Hierbij hoort ook een restyling van de website
www.whereishappiness.org en technische aanpassingen zodat met zich daar zowel voor de
webinars als voor de weekend retraites kan aanmelden.
Off-line:

•

Onder voorbehoud van ontwikkelingen rond het Covid virus, de organisatie van
Kloosterklusdagen en gratis Where is Happiness? retraites en de vervolg-retraite: The
Transmission of Happiness.

Donatie
In 2021 hebben we een aanzienlijk donatie ontvangen. Dit geeft ons extra mogelijkheden om Adi
Da’s Werk voor een groter publiek toegankelijk te maken. We willen met deze donatie de
volgende projecten gaan ondersteunen:
1) Het uitbouwen van de Europese website van Adidam (www.adidam.eu) met een online
boekwinkel voor de verkoop en distributie van de boeken van Adi Da Samraj in Europe.
Dit in samenwerking met toegewijden uit Duitsland en Engeland.
2) Uitbreiding en professionalisering van de technische apparatuur voor webinars en
online uitzendingen zoals greenscreens, camera’s, microfoons, mixers en andere
technische benodigdheden
3) Opknapbeurt van het retraitecentrum op de European Danda – zowel van de
retraitekamers als de bijeenkomstruimte “The Green Tearoom” (inrichting en terras)
4) Organiseren van vertoningen van de Conscious Light film in bioscopen in Nederland en
verschillende andere Europese landen zoals Duitsland, België, Frankrijk, Portugal en

Zweden. We zullen extra financiële middelen nodig hebben voor het huren van zalen,
promotie en voor reis- en verblijfskosten.
Promotie
Mede dankzij de extra donatie willen wij in 2022 ook actiever gaan adverteren op social media
en in spirituele magazines en nieuwsbrieven (online en offline) onder meer voor:
•
•
•
•

Online vertoningen van Conscious Light
Bioscoopvoorstellingen van Conscious Light
Where is Happiness webinars en retraite weekenden
De online bookstore en de boeken van Adi Da

4.6 Continuering van het onderzoek naar de juridische structuur van
Adidam in Nederland
Het bestuur zal in 2022 het onderzoek naar het omzetten van de huidige stichtingsvorm naar
een kerkgenootschap naar verwachting afronden. Een kerkgenootschap als rechtspersoon is
beter toegesneden op de doelen en activiteiten van Adidam Nederland. De wet kent deze
mogelijkheid en een rechter moet een dergelijk omzettingsverzoek beoordelen. Een
verzoekschrift zal in 2022 bij de rechtbank worden ingediend.

4.7 Overig beleid

•
•

Beleid van Stichting Adidam Nederland in 2022 is er tevens op gericht om:

De wetgeving rond AVG na te leven door middel van het uitvoeren van het
databeschermingsbeleid dat in 2018 is opgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd;
Toe te zien op de juiste toepassing en naleving van beleid rondom (seksuele) intimidatie,
legionellapreventie, ongediertebestrijding, brandpreventie en alle andere wettelijke
verplichtingen.

