
 
 

9 maart 2020 
 
Sat Nam beste leden van onze 3HO, Sikh Dharma en KRI-gemeenschap, 
 
Het specifieke e-mailadres voor communicatie met An Olive Branch is nu actief. De communicatie via dit adres 
zal vertrouwelijk verlopen. Tot 30 april 2020 kan je ze bereiken op yb.investigation@an-olive-branch.org. 
 
We nemen de aantijgingen die over Yogi Bhajan naar voren zijn gebracht zeer serieus en moedigen iedereen 
met relevante ervaringen of informatie aan om met An Olive Branch te spreken. Interviews zijn privé en 
vertrouwelijk tussen de persoon en de onderzoeker. 
 
An Olive Branch voert een onafhankelijk onderzoek uit door derden. Het enige doel van dit onderzoek is om 
de waarheid te achterhalen, en het onderzoek zal op geen enkele manier worden beïnvloed door de CRT of de 
SSSC. 
 
Vanwege het gevoelige karakter van hun werk, kan An Olive Branch hun specifieke werkervaring niet 
openbaar delen. We realiseren ons dat dit niveau van vertrouwelijkheid binnen de gemeenschap vragen heeft 
opgeroepen over het vermogen van de organisatie om een grondig onderzoek uit te voeren. In de loop van 
onze due diligence hebben we vastgesteld dat An Olive Branch volledig voldeed aan de essentiële vereisten 
om deze belangrijke taak te vervullen, waaronder: 
 

• Uitgebreide ervaring in onderzoek van claims van seksueel wangedrag met grondigheid en compassie. 
• Aanzienlijke ervaring in het uitvoeren van onderzoek naar en begrip van de problemen die uniek zijn 

voor spirituele of religieuze organisaties. 
• Aantoonbaar vermogen om goed om te gaan met diegenen die schade melden als tot diegenen die 

informatie verstrekken. 
• Vermogen om vertrouwen te geven dat alle personen in de zaak met gevoel en zorg zullen worden 

behandeld. 
 
Als leden van een spirituele gemeenschap hechten wij veel waarde aan rechtvaardige actie en 
waarheidsgetrouw leven. We zijn toegewijd om deze principes, in de praktijk en in het beleid, op alle niveaus 
van onze organisaties te handhaven en onze organisatie te versterken om aan deze verplichtingen te voldoen. 
Ons doel is om de waarheid te achterhalen en genezing te bevorderen. We openen onze harten en gebeden 
voor gerechtigheid en genezing van iedereen. 
 
Sat Nam, 
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
 


