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Sat Nam beste leden van onze 3HO, Sikh Dharma en KRI gemeenschap, 

Deze boodschap maakt deel uit van ons streven om alle leden van onze gemeenschap op de hoogte 
te houden van het onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel wangedrag door Yogi Bhajan. 
Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk belangrijke informatie te delen terwijl we daarbij de 
privacy beschermen van degenen die om vertrouwelijkheid verzochten en de onafhankelijkheid van 
het onderzoek van An Olive Branch te behouden. 

Bij alle personen die denken dat ze informatie hebben die relevant is voor het onderzoek, dringen wij 
erop aan om contact op te nemen met An Olive Branch via hun vertrouwelijke e-mailadres, 
yb.investigation@an-olive-branch.org. Een reactie volgt dan binnen ongeveer vijf dagen. Zowel 
informatie die de beschuldigingen ondersteunt als informatie die ze weerlegt, is van cruciaal belang 
en wordt gewaardeerd door de onderzoekers, die zich inzetten voor het uitvoeren van een volledig, 
onafhankelijk en evenwichtig onderzoek. 

De periode van de beschuldigingen strekt zich uit van 1970 tot begin 2000. Voor het onderzoek 
kunnen volgende zaken relevant bewijs leveren: 

• Eerste hand ervaringen en observaties met betrekking tot Yogi Bhajan en de mensen om 
hem heen, 

• Uitspraken van Yogi Bhajan of anderen met betrekking tot het vermeende wangedrag,  
• Informatie over de relaties tussen Yogi Bhajan en de mensen in zijn dichte omgeving. 

Noch de Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), het Collaborative Response Team (CRT), noch enige 
andere organisatie onder SSSC heeft enige invloed op het onderzoek of het rapport. An Olive Branch 
heeft de CRT de volgende update gegeven: 

• In totaal hebben 118 personen vanaf 3 april contact opgenomen met An Olive Branch. 
Degenen die contact hebben opgenomen met An Olive Branch hebben gevarieerde 
informatie verstrekt, die de beschuldigingen ondersteunt en weerlegt. 

• An Olive Branch heeft interviews afgewerkt of plant ze met iedereen die er tot nu toe om 
heeft gevraagd. 

Het onderzoek blijft openstaan voor nieuwe informatie en An Olive Branch zal tot ten minste 30 april 
interviews blijven houden. Naar verwachting zal in juni een openbaar rapport van An Olive Branch 
worden uitgebracht. We zijn hier om ons best te doen om alle leden van onze gemeenschap te 
ondersteunen. Het is onze missie om de waarheid over deze kwesties te achterhalen, zodat we 
samen verder kunnen naar begrip en genezing.  



Sat Nam, 
Collaborative Response Team  

To opt-in to receive CRT updates emailed to you directly, send your request to crt@ssscorp.org.  

 
 


