
Informatie GKS Nederland 
 

 
 
 
Programma Onderdijk: 
 
Zondag 8 maart    geen Bhajans dienst 
Maandagen  geen  Rudrabishekam (Lingam-ceremonie) 
Elke vrijdag  geen Studiekring (Alida) 
 
 
Locatie Sri Sai Mandiram (Sai Tempel) 
 
Onderdijk (Noord-Holland) 
Sai Tempel Van Velzenstraat 49a, 1693 CV Wervershoof (Onderdijk) 
Contact Bas van Velzen - info@gks-holland.nl  
 
 

 
Bestuur stichting Sri Sai Mandiram E-mailadres 

Bas van Velzen (voorzitter) info@gks-holland.nl 
Reynold Chandansingh (secretaris) rachandansingh@gmail.com  
Kirupa Ratnam (penningmeester) kirupatamil@hotmail.com  
Do Kamper-Raven dokamper@gmail.com 
Carla Hartog Levensschool@gks-holland.nl 
 

Website:     www.gks-holland.com (NL+E) 
 of www.saigopal.org (Engels) 

 
 

 
 

Mededelingen:  
 

Lieve allemaal,  
Vanwege het Corona virus zijn alle bijeenkomsten afgelast. Voorlopig tot eind april 
2020. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van veranderingen m.b.t. de 
tempeldiensten.  

Gelukkig gaat het steeds beter. Zoals het er nu naar uit laat zien hebben we een milde 
variant van het Corona virus onder de leden gehad.  
We zijn op 13 maart thuisgekomen nadat we op 11 maart naar India vertrokken voor 
een vakantie van ruim twee weken. Hoe anders is alles verlopen! 
 
Na aankomst bleek India binnen 24 uur de grenzen te gaan sluiten voor onbepaalde 
tijd. Het idee dat het virus in warme gebieden minder vat zou hebben bleek ongegrond.   
In overleg met Swami zijn we direct omgekeerd en naar huis vertrokken. Onderweg 
kreeg ik (Kannaiah) griep klachten en na thuiskomst volgde Carla. Een periode van 
flinke koorts, spierpijn en een longonsteking volgde. Inmiddels zijn de klachten 
teruggebracht tot een kuchje.  
We zijn nog wel vrij futloos en snel moe. Gelukkig gaat het met de dag beter. 
We zijn dankbaar dat we ons herstel thuis hebben kunnen beleven en niet in India. Het 
belasten- en mogelijk infecteren van Swami zouden we heel erg gevonden hebben. 
 
Op afstand heeft Swami ons ziekteproces gevolgd en instructies gegeven ten behoeve 
van ons herstel. Zijn zegen, warm water en Viboethi hebben hun werk gedaan.  
 
Wij wensen alle mensen die nu in het ziekenhuis of thuis aan het herstellen zijn 
beterschap.  

 

Stichting Sri Sai Mandiram 
Van Velzenstraat 51, 1693 CV  Wervershoof (Onderdijk) 
Telefoon: 0228 – 85 51 28 - @-mail: info@gks-holland.nl 
ING bank: 92 70 781 - IBAN NL87INGB0009270781 BIC INGBNL2A 
Stichting Sri Sai Mandiram is geregistreerd ANBI 
Website: www.gks-holland.com  
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