
Informatie GKS Nederland 
 

Sai Tempel Onderdijk 
 
Programma september 2020  
 

➢ Vanwege de verscherpte Corona  
             maatregelen kunnen we helaas  
             geen Bhajandienst houden in de maand september. 
 

➢ Rudrabishekam (Lingam-ceremonie) 
              Maandag 7, 14, 21 en 28 september om 19:30 uur.  
 
Houd je a.u.b. aan de 1,5 meter afstand en zing niet mee. 
 

➢ Voorlopig geen Studiekring op vrijdag (Alida) 
 

Locatie Sri Sai Mandiram (Sai Tempel) 
Van Velzenstraat 49a, 1693 CV Wervershoof (Onderdijk)  
Contact:  
Bas (Kannaiah) van Velzen  
0228-855128 
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  
Joram van Velzen joram199871@gmail.com 
 
Website:     www.gks-holland.com (NL+E) 

 of www.saigopal.org (Engels)  
 

 
 

 
Lieve mensen, Sai Ram! 
 
Groot Nieuws we gaan de Annex (bijgebouwen tempel) verbouwen!!! 
 
Twee jaar geleden vierde ik mijn verjaardag en vroeg als cadeau een bijdrage voor het 
dak. Er is gul gegeven begreep ik van de penningmeester. Een sanering van het asbest 
en het nieuwe dak zou een kwestie van tijd zijn.  Vergunningen werden aangevraagd en 
verleend en de aannemer was gevonden. Maar toen gebeurde er iets geweldigs… 
Swami kwam onverwachts naar Nederland. Zijn komst maakte dat een groot deel van 
de stichting reserves een andere prioriteit kregen. Wat hebben we genoten van Zijn 
komst en achteraf blijkt hoe onbetaalbaar! 
 
Afgelopen juli hebben we met vereende krachten (gas, elektra, water en data) kabels 
ten behoeve van de koffieruimte en tempel vanaf ons huis naar de annex getrokken. 
Hiervoor moesten diepe geulen gegraven worden. Daarbij hebben we het vocht 
probleem in Swami’s kamer en de bibliotheek aangepakt door buitenom een drainage 
buis onder de fundering te graven. Broer Jan Lucas heeft onlangs een poging gewaagd 
om het hout van de 45 jaar oude corridor te herstellen. Echter de tand des tijds heeft 
het houtwerk zo aangetast dat er geen andere mogelijkheid is dan alle kozijnen te 
vervangen. Hierdoor werd het duidelijk dat een verbouwing op korte termijn echt 
noodzakelijk is. Een verbouwing waar tegelijk ook de scheiding tussen het woonhuis van 
Alida en de annex kan worden gerealiseerd.  
 
Hoe dit dan aan te pakken? 
Carla en ik beseffen ons terdege dat het geraamte van het gebouw een grondige 
opknapbeurt nodig heeft en dat dit niet vanuit de stichting kan worden bekostigd. 
Daarvoor hebben we besloten om onze hypotheek op te hogen en zo snel mogelijk te 
beginnen met de renovatie. Juist nu er zoveel om ons heen gebeurt is het belangrijk om 
een positieve stap te nemen voor het voortbestaan van de tempel en zijn activiteiten. 
Zeker nu we niet zoveel mogen organiseren is het moment daar om er een bouwplaats 
van te maken. 
 
Het stichting bestuur staat achter de plannen en zijn blij dat deze ontwikkeling de 
nabije toekomst van de tempel zal waarborgen. Enkele kleinere projecten zullen vanuit 
de stichting reserves worden uitgevoerd.  
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Wat zijn we allemaal van plan?  
Fase 1: Annex  
Isolerende maatregelen uitvoeren ten behoeve van het dak, de 
wanden en ramen.  
Fase 2: Corridor  
Reconstructie van de entree.  
 
Hoe gaat het er uitzien? 
Fase 1:  
Natuurlijk beginnen we met het saneren van het dak. Asbest eraf 
en zo snel mogelijk isolerende platen op het dak. In het dak worden 
vier lichtstroken verwerkt om voldoende daglicht in de koffieruimte 
te brengen. Een nieuw kozijn met openslaande deuren zal worden 
geplaatst op de plek waar nu de schuurdeuren met de Van Gogh 
‘bloesem’ en het symbool zitten. 
De lange wand aan de binnenzijde van de kofferruimte zal worden 
geïsoleerd.  De entree naar de koffieruimte - vanuit de gang gezien 
– zal worden gewijzigd. Daar waar nu de betonnen ramen zitten 
komt een grote schuifdeur. Het geheel zal worden geschilderd en 
afgewerkt. 
 
In samenspraak met Gerard Schenk zullen elektra, water en 
gasleidingen worden aangepast en aangevoerd vanaf ons 
woonhuis. Er komen zonnepanelen op het dak van de annex, wat 
maakt dat we de koffieruimte met infrarood panelen gaan 
verwarmen. Deze panelen geven een directe warmte af en kunnen 
gericht worden gebruikt. 
 
In Swami’s kamer en in de bibliotheek komen draai-kiep-kozijnen 
met dubbelglas. De buitenmuren van de annex (zichtzijde vanaf het 
pad van Alida en de tuin) worden voorzien van weerbestendige 
geoliede planken die het aanzicht een eigentijds karakter zullen 
geven. 
 

 
Fase 2:  
De corridor heeft aan beide zijden nieuwe kozijnen nodig. Zoals gezegd een goed 
moment om ook de scheiding tussen het privé gedeelte van Alida en de annex te 
maken. Halverwege de corridor zal er daarom een scheidingswandje worden geplaatst.  
De entree voor tempelbezoekers wordt een enkele grotendeels glazen deur die in de 
toekomst ook vanaf de tuinzijde bereikbaar zal zijn. In de entree komt een wasbak voor 
bezoekers en een toiletunit met urinoir, wasbak en toilet. Voor jassen en schoenen 
worden in de gang voorzieningen getroffen.  
 
Alida’s privé gedeelte wordt voorzien van dubbele openslaande glazen deuren.  
De huidige toilet- en doucheruimte aan het eind van de gang zal na realisatie van de 
nieuwe toilet unit enkel gebruikt worden bij evenementen en voor logees.  
De gangvloer zal worden voorzien van een nieuwe vloerafwerking. Tot slot zal de gang 
worden geschilderd en afgewerkt.  
 
Wanneer gaan we beginnen met de verbouwing? 
Als de materialen voor het dak beschikbaar zijn kunnen de aannemer en de saneerder 
met elkaar afstemmen wanneer er begonnen kan worden met het dak. Als het aan ons 
ligt liefst zo snel mogelijk, nog voor de winter. De aannemer zal de renovatie in delen 
uitvoeren gezien de drukte op dit moment in de bouw.  
 
Hebben we hulp nodig? 
Voorlopig nog niet maar we komen zeker in de ‘lucht’ mochten wij jullie hulp nodig 
hebben.  Gerard Schenk en Mark en Sjaak Lakeman denken mee voor de uitvoering. 
Daarnaast hopen we op jullie begrip voor de troep en vragen jullie om positieve ‘vibes’, 
opdat alles soepel en vlot gerealiseerd mag worden.  
 
Hieronder zien jullie een aantal voorlopige schetsen van het plan. Inmiddels is Thijs van 
Vessem (architect in opleiding) hiervan een correcte tekening op schaal aan het maken.  
 
We popelen om te beginnen,  
 
Love, Carla & Kannaiah 
 



 
 

 
 


