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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Shri Krishna Mandir Utrecht. In dit document kunt u lezen
hoe de Shri Krishna Mandir is ontstaan en wat onze missie, visie en doelstellingen zijn. We
laten u kennis maken met de organisatie waarmee we de missie, visie en doelstellingen
gaan realiseren en de middelen die ons daarvoor ter beschikking staan. Het beleid voor de
periode van 2018 tot en met 2022 wordt nader uiteengezet.
Het beleidsplan in deze vorm is in 2018 voor het eerst opgesteld. Primair met als doel
duidelijkheid te verschaffen aan betrokkenen en geïnteresseerden over missie, visie en
doelstellingen van de Mandir. Daarnaast geeft dit beleidsplan inzicht in de plannen en vormt
het een hulpmiddel voor de verdere ontwikkeling van de Mandir.
De Shri Krishna Mandir Utrecht is een vrijwilligersorganisatie. Bij de totstandkoming van dit
beleidsplan is gebruik gemaakt van de binnen de organisatie aanwezige kennis en kunde.
Actieve vrijwilligers met deskundigheid in diverse vakgebieden hebben in overleg met het
bestuur een concept opgesteld. Na een traject van interne communicatie is het definitieve
plan in de vorm zoals het voor u ligt tot stand gekomen.
We wensen u veel leesplezier met het lezen van dit beleidsplan. Graag nodigen wij u van
harte uit om de Mandir diensten te bezoeken en indien u zich kunt vereenzelvigen met dit
beleid u aan te melden als vrijwilliger om zo bij te dragen aan de realisatie.
Onze geschiedenis
De Shri Krishna Mandir wordt gerealiseerd door de stichting Thrishul. Onder haar paraplu
wordt de Mandir gerealiseerd. In afwachting van onze feitelijke gebouw, onze Mandir,
organiseren wij onze activiteiten in Buurtcentrum Oase.
Na de immigratiegolf in de vorige eeuw kwamen mensen uit de Surinaams Hindoestaanse
gemeenschap in Nederland vooral in huiselijke kring bijeen om hun geloof te belijden. Zo ook
in regio Utrecht. Het geloof en de filosofie werden gedeeld en verkondigd in huiskamers en
buurthuizen waar men terecht kon voor rituelen en diensten. Vaak waren dit kleinere ruimtes.
Enkele in eigendom van private personen of gehuurd door de gemeenschap. Vele niet
toereikend voor voorkomende gelegenheden.
In 2013 is toen initiatief genomen om de haalbaarheid van een Mandir in deze regio te
onderzoeken. De frequentie van de bijeenkomsten is maandelijks. Bij hoogtijdagen wordt ook
af geweken hiervan en zijn er meerdere diensten en festivals.
Vrijwilligers zorgen er maandelijks voor dat voorzieningen getroffen worden om een sfeer te
creëren passend bij een tempelbezoek. Na de diensten moet alles worden “opgeruimd”. De
belangrijkere hoogtijdagen en andere vieringen zorgen voor een grote groep
belangstellenden uit de regio Utrecht. Een goede en grote ruimte missen wij. Helaas was het
nog steeds niet altijd mogelijk datgene aan te bieden wat men zou willen door ontbrekende
of niet toereikende voorzieningen. De noodzaak voor een Mandir wordt steeds duidelijker.
Niet enkel vanwege de praktische zaken, maar vooral door de verdere ontwikkeling van de
initiatiefnemers op spiritueel vlak. De behoefte aan een reine spirituele omgeving, waar men
naast het vergaren van kennis en het beleven van de religie in haar oorspronkelijke vorm de

mogelijkheid heeft om zich los te maken van de dagelijkse beslommeringen en zich
dienstbaar op te stellen leidde tot het initiatief een eigen Mandir te stichten.
Aangezien subsidies niet worden verstrekt aan religieuze instellingen zijn wij sedert 2013
begonnen donateurs te werven voor de realisatie van een eigen Mandir. Hier zijn wij nog
steeds mee bezig.
Verantwoordelijkheid stichting Trishul
De overheid, zo ook de gemeente Utrecht, gaat uit van de kracht en eigenwaarde van het
individu. Daarom worden mensen gestimuleerd om – geheel in lijn met de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) - zélf problemen op te lossen, talenten te ontwikkelen en
activiteiten te organiseren.
Doelstellingen van Vernieuwend Welzijn zijn:
-

dat de inwoners van Utrecht zelfredzaam zijn;
dat er in Utrecht een sterke “civil society” is;
dat iedereen in Utrecht kan meedoen omdat er geen maatschappelijke drempels zijn;

In de Hindoestaanse gemeenschap in de regio Utrecht en Leidse Rijn leeft al langer de
behoefte aan een eigen cultureel centrum/annex Mandir (Hindoe tempel), een
ontmoetingsplek voor jongeren, ouderen en gezinnen. Vanuit deze gedachte is het idee voor
dit centrum ontstaan.
Vanuit deze toekomstige veranderingen op het gebied van Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en Participatie neemt stichting Trishul hierin haar eigen verantwoordelijkheid
om dit centrum te realiseren.
De stichting Trishul werkt samen met Stichting Asha ( www.stichtingasha.nl) en wordt
ondersteund door de landelijke Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland en tal van andere
plaatselijke en landelijke Hindoestaanse organisaties. In Utrecht werken wij samen met de
gemeente Utrecht andere geloofs- en religieuze organisaties. Voor meer verbindingen
tussen de verschillende geloofs- en religieuze organisaties participeren wij in het Utrechts
Platform Levensbeschouwing en Religie.
In het Hindoeïsme wordt Krishna beschouwd als een incarnatie van Vishnu (het alles
doordringend aspect van God) In andere zin als de allerhoogste persoonlijkheid of
manifestatie van God.
Krishna, letterlijk "zwart, donker, donkerblauw"; Sanskriet voor 'al-aantrekkelijke') is een van
de meest aanbeden goden in het hindoeïsme. Als zodanig is Krishna onder meer de
hoofdpersoon in de Mahabharata, Shrimad Bhagwatam en de Bhagwat Gita. In veel
hindoeïstische stromingen wordt Krishna beschouwd als een incarnatie van Vishnu, in
andere als de Allerhoogste Persoonlijkheid of hoogste manifestatie van God-energieën, God
zelf. Het centrum/annex tempel zal naar hem worden genoemd: – Shri Krishna Mandir
Utrecht—
Missie van de Shri Krishna Mandir
Hierbij worden de missie, visie en doelstellingen van de Mandir uiteengezet. Voor degenen
die zich afvragen wat deze termen betekenen. Een missie is datgene wat de Mandir naar
buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de Mandir staan, wat hun
identiteit is en wat hun waarden zijn. De visie van de Mandir geeft een algemene voorstelling
van de toekomst. Het geeft aan waarvoor de mensen gaan, wat hun toekomstdroom is.

Onze Missie:
Wij willen een ontmoetingsplek bieden die openstaat voor een ieder, een plek waar allerlei
maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar kan worden gemaakt. Een plek die aansluit bij
de belevingswereld van onze jongeren. Een mandir (tempel) waarin er kennis over het
Hindoeïsme kan worden uitgedragen aan alle geïnteresseerden en diensten die begrijpelijk
zijn voor alle mensen. Doel is om elkaar op een vredig manier te ontmoeten in ons tempel
waar de deur voor een ieder openstaat.
Hiertoe houden wij godsdienstige en andere thema bijeenkomsten. We stimuleren en
coördineren onderwijs (van jongeren) en zoeken naar verbindingen in de Nederlandse
samenleving in al haar verscheidenheid. We bevorderen de betrokkenheid van kwetsbare
groepen zoals ouderen, meisjes en vrouwen . We bieden de mogelijkheden aan individuen
en groepen om culturele –en welzijnsactiviteiten te organiseren.
Onze Visie:
In de Hindoestaanse gemeenschap in de regio Utrecht leeft al langer de behoefte aan een
eigen Hindoe Tempel; een ontmoetingsplek voor jongeren, ouderen en gezinnen. Wij willen
hiermee een centrale plek hebben om het Hindoeïsme volgens de principes en
uitgangsnormen van de Sanatan Dharm uit te dragen, evenals het bevorderen van de
sociale samenhang en maatschappelijke participatie. Boven dit alles staat voor ons een
tempel te bieden die toegankelijk is voor alle mensen uit onze samenleving, ongeacht geloof,
sekse en leeftijd, een tempel waar iedereen zich thuis kan voelen. Verder nog belangrijk om
te noemen de sponsoren, donateurs en bezoekers van de Mandir, die op hun wijze een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Mandir.
De organisatiestructuur
De Mandir bestaat uit een bestuur en een raad van toezicht. Iedereen is als vrijwilliger
betrokken, niemand wordt betaald. Alle vrijwilligers leveren de grootste bijdrage aan de
realisatie van de doelstellingen van Mandir binnen de daartoe gestelde kader.
Als de Mandir getypeerd wordt als een kennisorganisatie dan zijn dit de dragers van kennis.
Naast het verzorgen van de dagelijkse Seva, Pravachans, Puja’s en Yagya’s (vieringen in
verschillende combinaties van Pravachans, Puja’s, lofzang en andere activiteiten) zien zij
erop toe dat de missie van de stichting heilig blijft.
De cultuur vormt de basis waarop we onze plaats in de wereld bepalen en onze identiteit
ontwikkelen. Cultuur bestaat uit tal van omgangsvormen, gewoonten, kunstuitingen,
expressies en rituelen die te maken hebben met geboorte, dood, liefde, relaties, voeding,
vervullen van persoonlijke plichten, vieren van feestdagen, uiting geven aan religieuze
gevoelens.
Hierdoor is een eigen centrum/annex tempel voor de gemeenschap zo belangrijk.
Tegelijkertijd kan daarom juist ook deze cultuur interessant en inspirerend zijn voor
autochtone mensen.
Doelstellingen van de Shri Krishna Mandir Utrecht
Om de missie en visie te realiseren zijn strategische doelen nodig. Deze doelen dienen de
spirituele, de sociaal maatschappelijke en de culturele functie die de Shri Krishna Mandir
vervult. Voor zover van toepassing zullen deze functies bij het doel verder worden toegelicht.
•

Het primaire doel is een plek te zijn waar de Vedische filosofie wordt uitgedragen:
spiritueel, de filosofie die moet leiden tot het bereiken van rust. Sociaal

•

•

•

•

maatschappelijk, universele kernwaarden worden zichtbaar en overdraagbaar
gemaakt. Cultureel, een praktische invulling wordt gegeven aan activiteiten (rituelen
zoals diensten en lezingen) zoals voorgeschreven in de Vedische filosofie en
vieringen van hoogtijdagen. Activiteiten in de Mandir zijn ten minste te relateren aan
het primaire doel. Universele kernwaarden zijn o.a. vrede, respect, liefde,
verantwoordelijkheid, eerlijkheid, samenwerking, geluk, verdraagzaamheid,
bescheidenheid, eenvoud, vrijheid en verbondenheid
Het doel is verder een plek te zijn waar men onderricht kan volgen/informatie kan
verkrijgen Spiritueel, onder andere onderricht in de Vedische literatuur. Sociaal
maatschappelijk, onder andere een functie te vervullen als kennisorganisatie tussen
de verschillende groeperingen in de samenleving. Cultureel, onder andere onderricht
in taal (Hindi & Sanskrit) en Indiase muziek.
Het doel is tevens een plek te zijn waar goed geestelijk gezelschap aanwezig is
Spiritueel, om verhalen en leringen van God voor jong en oud op een toegankelijke
manier te vertellen en te bezingen. Sociaal maatschappelijk, voor geestelijke zorg
voor het individu en/of het gezin. Cultureel, voor ondersteuning bij voorkomende
diensten en rituelen
Het doel is de Mandir een plek te laten zijn waar men Seva kan doen. Spiritueel, God
dienen door onbaatzuchtig, respectvol, niet oordelend en oprecht met mensen en
omgeving om te gaan. Sociaal maatschappelijk, maatschappelijk betrokken,
onbaatzuchtig, liefdevol, respectvol, verantwoordelijk, eerlijk samen te werken.
Op organisatorisch vlak is het doel om de doelstellingen te realiseren met de hulp van
alle betrokkenen om financieel transparant, stabiel en gezond te zijn. De ter
beschikking staande middelen worden in stand gehouden en verder te verbeteren.
De exploitatie van de Stichting Shri Krishna Mandir Utrecht is zonder enig
winstoogmerk

Programma
Jeugd:
Jongeren:

Gezinnen:

Ouderen:

Omwonenden:

huiswerkbegeleiding, school- en beroepskeuze voorlichting, stimuleren
meer te bewegen, lid te worden van een sportvereniging;
betrekken in de samenleving door activiteiten met name het stimuleren
van vrijwilligerswerk, discussies over maatschappelijke onderwerpen(
alcohol, schoolverlaten, diefstal en criminaliteit)
kweken en stimuleren dat vanuit het geloof gevoel van waarde en
respect voor meisjes en vrouwen ontstaat. Onderwerpen die
voorkomen veel meer aandacht geven praten over steun en
begeleiding van tienerzwangerschap, huiselijk geweld, scheiding en
suïcidaliteit;
betrekken in de samenleving door lezing, activiteiten, daginvulling,
aandacht voor gezondheid en zorg ( medicijn gebruik, omgaan
ziektes);
betrekken bij sociale- en culturele activiteiten ( hoogtijdagen als holiphagwa, Indiase dans), lezingen, discussie avonden, kookcursussen
(vegetarisch, ayurvedisch) en ontspanning zoals yoga

Toekomst
De afgelopen jaren heeft de Mandir een uitgebreid programma aangeboden. Een korte
opsomming van een gedeelte van het aanbod:
•
•
•
•
•

De vieringen van hoogtijdagen
Bezoeken van studenten/scholieren/ andere groepen van geïnteresseerden
Verzorgen van voorlichtingsdagen op scholen in Utrecht
Culturele activiteiten met in het kader van vieringen
Organiseren van festivals voor jongeren en ouderen

De afgelopen jaren is er veel gerealiseerd echter weinig gedocumenteerd. Op dit vlak zal
een inhaalslag gemaakt moeten worden en zullen vele zaken beschreven dienen te worden
teneinde meer duidelijkheid te geven en eenvoudige overdracht mogelijk te maken. Ook in
de Mandir hebben we te maken met vergrijzing. Verjonging en verdere professionalisering
van de organisatie behoeft aandacht. Naast professionalisering zal de komende jaren ook
een plan opgesteld worden om doorstroming binnen de organisatie te bevorderen. Er zal
meer nadruk worden gelegd op het beleid met betrekking tot onze bezoekers. Het contact
met de huidige bezoekers en potentiële bezoekers krijgt aandacht. Daar waar nodig zullen
activiteiten een projectmatige aanpak krijgen om een betere beheersing en communicatie te
krijgen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of missie en visie gewaarborgd zijn en de gerealiseerde
doelen een positieve bijdrage hebben geleverd.
Doelstelling van de stichting
1.
2.
3.
4.
5.

het stimuleren en begeleiden van jongeren op sociaal en cultureel gebied;
de betrokkenheid van ouderen in de samenleving bevorderen;
het bevorderen van integratie en participatie van kwetsbare groepen in de
samenleving, waaronder meisjes en vrouwen;
mogelijkheid bieden aan individuen en groepen om culturele en welzijnsactiviteiten te
organiseren;
en voorts al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord;
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