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«HOPE, the future is
female»
A new photobook by AMURT
Italy and photo‐reporter Erberto
Zani shows the sacrifice and
hard work of ladies around the
world: «they are the
protagonists in the projects
implemented by AMURT and
AMURTEL». The book has 64
pages and cost 10 EUR (+post).
Orders: bergenyoga@yahoo.no
Sunrice in Albania
Albania has had both faczist and communist
rule during the last century and is still a poor
country. We have been working here since
-95 and we provided food to refugees from
Yugoslavia during the war in -99. When Dada
Shantimay came there to visit he found a
great neohumanistic kindergarten with some
financial difficulties. He is now asking for help
from AMURT Norway. The project can be seen
here: http://albaniansunrise.com/
Worst draught in 60 years
The rainy season did not come as
usual in east africa this year, and
in Kenya, Somalia and Etiopia
there is severe shortage of food.
Some of the most fertile areas on
the planet can be found there,
but the countries have not been
able to save food in case of
draught. In Kenya AMURT will
distribute 25 tons of food to vulnerable groups in some of the worst affected
villages. For more info: www.amurt.net
Food to flood victims
Many Asian countries have
experienced terrible floods
this autumn. AMURT teams
have been taking part in food
distribution in Orissa, Eastern
India and in «Maharlika»
which is the sanskrit name of
the Philliphines

Report from Amurt summer seminar in Stockholm 7 – 10th August
2011 with Acarya Nirmalkrisnananda avt. (in Norwegian)
Namaskar! Vi dro fra Oslo torsdag 7. august morgen, Monisha, Laliita,
Anucarica fra Mexico og jeg Nirmal fra Norge. Dagen etter var vi på dharma
chakra, Nirmalkrisnananda var der og snakket innspirenede ord om baba og
hans hengivelse. Alt hva en har å gjøre i Ananda Margas navn, og med tillit til
baba så blir det et rikt liv. Ved å tenke på velferd for andre mennesker så er
det ingen bekymring med penger og hvordan det skal gjøres og med hvem. Et
eksempel: Dada og tre LFT-er skulle til DMS i Sveits. De hadde 120 euro.
Reiste fra Mainz med weekend-billett til grensen til Sveits, og syklet resten.
Etter de hadde vært på DMS og skulle tilbake, tenket dada: hvordan skal jeg
komme meg tilbake sammen med LFT-ene. Bare 5 euro. I det samme dada
tenkte det spurte en dame fra Singapore om det var de som hadde syklet så
lang for å komme dit. Ja det er oss. Her har dere 120 euro. Den rette sumen
de trengte for å komme seg tilbake.
Lørdag startet dagen med at Dada viste en del bilder av prosjekter. Skoler,
veier, hus m.m. Vi gikk gjennom hvordan et prosjekt skal settes opp. Starte
med å dele ut mat og tepper. Ta bilde av det. Trenger bare å være i liten skala.
Bildet viser at det er noe som skjer. ”De ser at vi gjør noe”. Sende bilder ut i
kontaktnettet. Evt de en ønsker å ha som donasjons-partner. Gi en god søknad
med dokumentasjon og nøye beskrivelse av hva pengene skal brukes til.
Beskrivelse fra arkitekt hvis det skal bygges bygninger.
Hvis en har 24 timer på seg å komme til plassen en skal være: Ta med
nødvendig utstyr som medisin, kamera, mobil, myggnett, litt penger for å
starte med. Alt dette skal AMURT-koordinator gi. Når man kommer fram er det
viktig å få oversikt og sette opp et kontor/base der folk som styrer i området
kan møtes. Gå til hvert hus i landsbyen og spør hva de trenger. Etter det spør
ordfører i landsbyen hva som trengs. Sammenligne folket og ordfører sin liste
over hva som trengs. Til slutt gi listen fra ordføreren til folket (mens han
snakker med andre folk). Er de ening i denne listen fra ordføreren? Ta bort det
som ikke passer.
Gi listen til dem som skal gi donasjoner. Evt litt av det kan dekkes fra start
kappitalen. Sørg for et godt samarbeid der alle blir med å bygge, ved at
snekker-verktøy som skaffes blir deres etterpå så de kan ha en jobb med
inntekt fram over. Husene som bygges skal tåle vind opp til 100 kmt og
jordskjelv på 7 rsk. Kraftig betong i bunn, treverk oppe. I Indonesia bygget de
hus av høyere standard enn andre fra NGO-er som jobbet i området. Men de
bygde masse mer også. AMURT bygde på små øyer der andre hjelpe
organisasjoner ikke ville dra.
Eksempel på retningslinjer ved bygging av toalett er 15 m
mellom vannkran til lukket kloakk-tank. Ved nedgravd
hull i jorden for toalett må det være 30 m mellom
vannkran og toalett.
Amurt og Amurtel har gjort masse flotte prosjekter opp
gjennom årene. Mange dadaer, didier, margiier og lokale
folk gjør en god innsatts sammen for en bedre verden.
Der Dada Nirmalkrisnananda hadde kontor jobbet han
sammen med lokale folk som kjente til landet og
landbygda. Sist og best språket. Referat Nirmal – Nils Rune
Dønnessen for Amurt Norge. Bilde fra foredrag i Madhu Karuna med
Nirmalkrisnananda.
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