
Theosofische Orde van

Dienst (TOS)

De TOS wordt omschreven als:

een verbond van allen die liefdevol

zijn in de dienst van allen die
lijden. In een brief van maart 2000

aan onze landelijk voorzitter mevr.

A. Ritsema schrijft mevr. Fareeda

Amir, erevoorzitter van de TOS,

het volgende:

Beste mede-theosofen,
Wij hebben uw hulp nodig!
De Theosofische Orde van
Dienst (TOS) is al meer dan vijf-

tig jaar bijzonder actief in Paki-

stan. Wij geven medische en
andere hulp aan ouderen en
gezinnen van behoeftigen. Wij
geven ook een kwartaalblad uit,
‘De Dierenvriend’. Wij leiden
een Montessorischool, alfabeti-

seringscursussen en een uitge-
breid gesponsord
onderwijsprogramma.

Wat dat laatste aspect van ons
werk betreft verkeren wij in
grote moeilijkheden. Nu al meer
dan dertig jaar steunt het Save
the Children Fund (SCF United
Kingdom) (Red de kinde-

ren-fonds in het Verenigd
Koninkrijk) het werk van de
Theosofische Orde van Dienst.
In de loop der jaren hebben
verscheidene duizenden studen-

ten en gezinnen hulp ontvangen.
Helaas is de SCF geleidelijk aan
haar werk in het Individual Child
Support Programme
(Programma Steun aan Individu-

ele Kinderen) in Pakistan aan het
afbouwen, om andersoortig
werk te gaan doen. Dit betekent
dat vele van onze studenten hun
studie zullen moeten staken en
dat sommige van onze projecten
niet meer kunnen functioneren
wanneer er geen sponsors

gevonden worden. De kosten
van het instandhouden van het
bestaande onderwijsprogramma
is vijf miljoen roepies
(US$100.000) per jaar. De
kosten van de andere projecten
belopen een miljoen roepies
(US$20.000).

Wij beseffen nu hoe kwets-

baar wij zijn zonder een mini-

maal, basaal geregeld inkomen.
Vele honderden mensen, vooral
scholieren en studenten, zijn van
ons afhankelijk. Ons onderwijs-

programma is te uitgebreid en
dynamisch om teloor te laten
gaan. Daarom hebben wij een
kapitaalfonds in het leven geroe-

pen, waarvan het kapitaal blij-

vend geïnvesteerd zal worden
en waarvan de inkomsten voor
ons werk gebruikt zullen
worden.

Wij hebben grote behoefte
aan nieuwe sponsors voor onze
kinderen. Wilt u zo vriendelijk
zijn uw leden van onze benarde
toestand in kennis te stellen?
Misschien wilt u overwegen
deze brief gewoon af te drukken
in uw landelijke theosofische
tijdschrift of nieuwsbrief? Wij
hebben de internationale voor-

zitter van de TOS, mevrouw
Radha Burnier, van onze nood
op de hoogte gebracht en wij
hebben haar toestemming om
met in contact te treden.

Leden, of afdelingen, kunnen
ons helpen door als volgt de
doneren:

1. US$ 75 om alleen de
onderwijskosten voor een
student gedurende een jaar te
bestrijden.

2. US$ 50 om in een fonds te
storten waaruit collegegelden,
leerboeken en hulp voor speci-
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Agenda

september

9 Nationale studiegroep
“Goddelijk Plan”Barborka
(Amsterdam)

oktober

4-8 Seminar met dr. Edi
Bilimoria. Voertaal Engels.
(Naarden)
Inlichtingen ITC:
035-6945121

7 Studiegroep Geheime
Leer
(Amsterdam)

november

17, 18, 19
Weekend ter gelegenheid
van 125-jarig bestaan
Theosophical Society
(Naarden)

december

2 Studiegroep Geheime
Leer
(Amsterdam)



ale projecten aan studenten
worden verstrekt.

3. Ieder denkbaar bedrag ten
bate van ons nieuwe kapitaal-

fonds, waarvan het kapitaal
geïnvesteerd blijft en waarvan
het inkomen, naar wij hopen,
ons uiteindelijk enige minimum-

basis aan revenuen oplevert.

Wij heten overzeese bezoe-
kers welkom en wij laten hen
graag onze onderwijskundige
faciliteiten zien. De voorzitter
van de Theosofische Vereniging
in Australië, mevrouw Beverley
Champion, en de nationale
voorzitter, de heer Don Fern,
hebben ons een bezoek
gebracht. Zij hebben een aantal
uitstekende lezingen gehouden
voor de leden en het publiek.
Na hun thuiskomst zijn zij er in

geslaagd steun voor 26 van onze
studenten te verwerven. De
internationale TOS heeft een
begindonatie gestuurd van
US$1.000.000. Wij zijn bijzonder
dankbaar voor deze initiële
genereuze acties.

Giften, gesteld op naam van
de Theosophical Order of
Service, kunnen gezonden
worden per bankcheque of tele-
grafische overmaking aan: AZ
Grindlays Bank, Garden Road
Branch, Karachi, Pakistan, ten
name van rekening
No.1060624012290. Bankkos-
ten worden aan beide kanten
berekend voor iedere transactie
dus het zou geld besparen als
individuele leden, of het Hoofd-
kwartier van de Theosofische
Vereniging in uw land, bereid
zouden zijn om als centraal inza-

melpunt te dienen en de giften
als een bedrag over te maken.

Wij doen een beroep op u om
samen met ons te trachten de
levensomstandigheden te verbe-

teren van degenen die minder
fortuinlijk zijn dan wijzelf.

Met vriendelijke groeten,

Fareeda Amir

E-mail: toskarachi@hotmail.com
of azra1@ibm.net. Telefoon:
92-21-777 6483 of 92-21-454
6569. Fax: 92-21-452 4658.

P.S. Ik heb begrepen dat
sommige Nederlandse leden al
ruimhartig giften geschonken
hebben aan het TS onderwijs-

kundige werk dat in Adyar
wordt gedaan. Bravo!
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