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ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN ACTIVITEITEN St. KYM OVER HET JAAR 2020
Programma’s in Sterksel
In 2020 was het Franstalige programma in juli het eerste programma na de COVID lockdown van
eind maart tot begin juli 2020. Door de voorjaars lockdown kon een aantal programma’s in Sterksel
niet doorgaan (Pasen, Voorjaarwerkweek en Pinksteren). Vanwege de najaars lockdown konden
het Nederlandstalig programma van november en het Kerstprogramma van december niet
doorgaan. Wel was er een extra inwijdingsprogramma in september en waren er in augustus de
twee traditionele zomerprogramma’s. Door COVID restricties was er in 2020 echter geen
participatie van leraren uit India. In 2020 werden daarom alle programma’s in Sterksel geleid door
Peter van Breukelen en Claudia Cremers.
In oktober konden het Tweede Kriya weekend en de werkweek met enige beperkingen plaats
vinden. Het aantal programma’s en deelnemers over heel 2020 was echter beduidend lager dan
normaal. Het totaal aantal ingewijden in 2020 in Sterksel bedroeg 40, een halvering van het
gemiddelde in Sterksel. Totaal in Nederland/België in 2020: 43; dit is ca. 1/3 van het gemiddelde
van de laatste jaren. Een deel van de daling is toe te schrijven aan de restricties rondom COVID19,
een ander deel heeft te maken met het wegvallen van de inwijdingsprogramma’s in Rotterdam en
Den Haag, en dit jaar ook Gent.
Meditaties en inwijdingen buiten Sterksel
Vanwege COVID19 en verbouwingen kon in Amsterdam in bijna heel 2020 geen meditatie
plaatsvinden. In Rotterdam en Den Haag werd zoveel mogelijk doorgegaan op basis van de
geldende regels. In Amsterdam is er momenteel geen vaste persoon om de meditatie te leiden.
In Rotterdam gebeurt dit m.m.v. Carlos Mutsaers en in Den Haag leidt Claudia Cremers de
meditaties.
In de drie Nederlandse steden was er in 2020 geen inwijdingsprogramma. In Den Haag doet
Claudia soms een inwijding vóór de avondmeditatie.
In 2020 moest het jaarlijkse retreat in Gent vanwege COVID beperkingen worden afgezegd. In
Gent organiseerde Patrick Christens in 2020 tijdens de lockdown een aantal besloten meditatieavonden via Zoom. Ook in Kortrijk waren de wekelijks meditaties o.l.v. Jos Ide beperkt vanwege de
lockdown.
Deelname aan programma’s buiten Nederland door Nederlandse leraren
Veel buitenlandse programma’s in Europa moesten in 2020 wegens COVID19 worden gecanceled.
Zo moest ook het retreat in Zweden met Peter van Breukelen in de zomer afgelast worden. Veel
activiteiten in het kader van “Yoganandaji 100 jaar in het Westen” gingen niet door. Er was in
augustus een bijeenkomst gepand met Baba Prajnananandaji in het culturele centrum van de
Indiase ambassade in Den Haag (het “Gandhi Centrum”), maar ook dit kon geen doorgang vinden.
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In 2020 is er wel vanuit Sterksel een 20-tal Zoom-sessies geweest om contact te houden met de
kriya yogis in verschillende Europese groepen. Per Zoom-sessie namen tussen de 20 en 90
personen deel.
De Nederlandse leraren konden in september 2020 wel deelnemen aan de internationale
programma’s in de Ashram in Tattendorf/Oostenrijk, waar ook Baba Prajnananandaji aanwezig
was. Peter is behalve in Nederland, ook voorzitter van deze Ashram en van Hand-in-Hand Europa
en heeft dan veel werk met de verschillende vergaderingen, inclusief die van de Europese
vergadering van centre leaders in september.
Financiën
De Stichting is financieel gezond, er zijn geen schulden, ondanks de hoge uitgaven voor de nieuwe
meditatiehal (met tuinbeplanting eromheen) en het moeilijke jaar 2020. Vanwege de COVID
epidemie is het aantal bezoekers en ook de inkomsten in 2020 drastisch gedaald. Er is geen
beroep gedaan op steunmaatregelen van de overheid.
Overig
Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe meditatiehal die in 2018 gereed kwam. Door de
grote ruimte was het mogelijk om ook in 2020 soms nog groepen tot 30 personen te ontvangen op
1,5 meter afstand. In 2020 werd, vanwege de COVID epidemie, ook de eetzaal anders ingericht,
met meer ruimte tussen de tafels en een beperkt aantal gasten per tafel. In de doucheruimtes werd
een beperking ingesteld, door daar slechts twee mensen per keer toe te laten. In het hele gebouw
zijn voorzieningen getroffen om de handen te desinfecteren. Mensen met griep werden niet meer
toegelaten tot de programma’s.

