
 
27 maart 2020 
 
Sat Nam beste leden van onze 3HO, Sikh Dharma en KRI gemeenschap, 
 
Terwijl het onafhankelijke onderzoek door An Olive Branch bezig is, zet onze organisatie een eerste stap om 
met mededogen te reageren ten opzichte van personen die beschuldigingen gemeld hebben van seksueel 
wangedrag door Yogi Bhajan. 
 
We stellen vertrouwelijke, professionele hulpverlening beschikbaar aan iedereen die beweert schade te 
hebben geleden door het wangedrag dat ze hebben gemeld. Met ingang van 1 april hebben we Concern 
(https://www.concernhealth.com) ingeschakeld, een hulpprogramma van een derde partij, waarvan het 
personeel een vertrouwelijk intakeproces zal uitvoeren van degenen die advies willen inwinnen. Concern zal 
deze personen doorverwijzen naar een van de aanbevolen en vertrouwde lokale adviseurs. Klik hier voor een 
uitleg over hoe Concern haar adviseurs op verschillende plaatsen selecteert. 
 
De diensten zijn gratis beschikbaar voor het individu en hun identiteit blijft privé. Iedereen die schade door het 
onderzochte gedrag meldt, wordt doorgestuurd naar Concern. 
 
Onze beslissing om deze hulpverleningsdiensten aan te bieden, is geen indicatie dat er conclusies worden 
getrokken door het onderzoek dat bezig is of door een afdeling van onze organisatie. Deze service wordt 
aangeboden uit medeleven voor zij die dit waardevol vinden. We blijven open staan voor contacten met leden 
van de gemeenschap op manieren die onze waarden van wederzijds respect en zorg weerspiegelen. 
 
We moedigen iedereen die relevante informatie heeft die de beschuldigingen ondersteunt of weerlegt, aan 
om An Olive Branch te e-mailen op Yb.investigation@an-olive-branch.org. Door het grote aantal contacten kan 
je binnen 5 dagen een retourcontact verwachten. 
 
We zijn hier om alle leden van onze gemeenschap te ondersteunen terwijl we op zoek gaan naar de waarheid 
over deze kwesties en samen op weg zijn naar begrip en genezing. 
 
 
Sat Nam, 

 
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
 
 Als je de CRT-updates rechtstreeks naar jou wil laten e-mailen, stuur je verzoek naar crt@ssscorp.org. 

 
 


