
 

 
 

Bilthoven, januari 2020 
 
Geachte dharmacursist, 
 
Met vreugde kan het bestuur van Stichting Bodhisattva terugblikken op een mooi jaar binnen onze 
stichting. Het is het jaar van spirituele vooruitgang, een groot feest en de bestuurs-verandering.  
 
JUBILEUM 
Stichting Bodhisattva bestond 15 jaar en om dit te vieren hebben dharmacursisten veel 
activiteiten ontplooid om dit financieel te ondersteunen. We liepen allemaal hand in hand. 
Daarnaast is er ook nog een aantal giften geschonken waardoor we al met al zo’n € 10.000,-  
hebben binnengekregen voor het feest. 
Het was een prachtig feest. We kregen een schitterende inwijding van het tummovuur van 
Rinpoche Lobsang, gevolgd door een heerlijke Vietnamese lunch. Daarna kwamen de gasten en gaf 
Rinpoche een prachtig mooie teaching over de kracht van het NU.  
Er werd afscheid genomen van het oude bestuur. 
Het nieuwe bestuur werd geïnstalleerd: Willie den Hollander nam plaats als nieuwe voorzitter, 
Paulien Quik als nieuwe secretaris en Theo Verheijde als nieuwe penningmeester.  
Zij vertegenwoordigen met elkaar de vorm van Stichting Bodhisattva, terwijl de inhoud van de 
stichting zoals altijd bij Dorien blijft. Zij wordt ondersteund door Peter, die zijn maandelijkse 
lezingen blijft geven. Daarnaast zullen onze gastleraren, te weten Lobsang Rinpoche én  
Ponlop Rinpoche, dharmateachings blijven geven, waar we ons op kunnen verheugen.  
  
 
2019 in vogelvlucht 
Zoals gebruikelijk sloten we op 28 december het spirituele jaar van 2019 af met een stiltedag. Het 
animo was ook deze ronde weer zo groot dat we wederom uitgeweken zijn naar de Woudkapel in 
Bilthoven. Ilse Festen was er de hele dag om te zorgen dat alles voor ons klaarstond. 
De lunch was voorbereid door Annie en Dorien.  
‘s Avonds hadden we een heerlijke Chinese maaltijd. De avond werd afgesloten door de 
voorstelling Klank van Liefde, een vertelling door Frédérique te Dorsthorst met muzikale 
begeleiding van Martine van der Meulen. We werden meegenomen in het verhaal van Eros en 
Psyche. 
 
Het JBCF 
We hebben ons project in Cambodja, de Jeannine and Billy’s Children’s Foundation, weer  
€ 18.000,- kunnen schenken.  
Billy is Honorair Consul van de Nederlandse Staat geworden. Hij is nu zowel aan Cambodjaanse als 
aan Nederlandse zijde geïnstalleerd.           
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De activiteiten van de stichting waren in 2019 weer divers en zijn dit ook in 2020: 
 
• De instroomcursus ‘Boeddhisme op de zondagmorgen’ werd vanaf september niet meer 

gegeven. Toch waren de mensen zo enthousiast dat daaruit een nieuwe maandagavondgroep is 
ontstaan.  
De stroom enthousiastelingen groeide zodanig dat er vanaf januari 2020 nog een nieuwe groep 
bijgekomen is.  

 
• Op de donderdagavond, eenmaal per maand, was er de stiltemeditatie, die door de afwisseling 

van zit- en loopmeditatie wat meer mensen heeft kunnen bereiken. Ook deze activiteit is in 
september jl. stopgezet en zal in januari door Jolanda Burbank worden gecontinueerd.  

 
• De lezingencyclus ‘De bouwstenen van het boeddhisme’ kan zich verheugen op een ruime 

belangstelling. Uit een van de onderwerpen ‘Het pad van de Bodhisattva’ is een boekje 
ontstaan, dat in september werd geïntroduceerd. 
De lezingen blijven in de belangstelling staan, mede door de interessante onderwerpen die aan 
bod komen. In januari start Peter met het onderwerp ‘De kracht van liefde’. 

 
• Begin april was er de retraite in Cadzand, waar we in heftige storm de loopmeditaties deden. 

We werden volledig verzorgd door het cateringteam van Cadzand. Voor 2020 staat de retraite 
op 27 februari gepland en gelukkig weer in ons vertrouwde ITC. De verbouwing is daar voorbij. 

 
• Tulku Lobsang Rinpoche kwam zowel in mei als in oktober. Hij gaf een inwijding voor dharma-

cursisten en voor genodigden, zoals vermeld, een prachtige teaching over de kracht van het 
NU. Ook dit jaar komt hij weer, en wel op 17 april en 30 oktober. Op 17 april is het onderwerp 
‘De innerlijke kracht van de Medicijn Boeddha’. 

 
• In Huis ter Heide werd in april de cursus ‘Duurzaam geluk is mogelijk in het dagelijks leven’ door 

Dorien gegeven.  
 
• In juni kwam de Tibetaanse Leraar uit de Bön traditie, Ponlop Tsangpa Tenzin, ons een heel 

weekend onderricht geven over ‘Samatha, de kalmte van de geest’ volgens de Bön traditie.  
 
• Er werd weer een lezing in Bloemendaal gegeven ‘In relatie zijn met jezelf én de ander’, waar 

veel mensen naar toe waren gekomen. 
 
 
De bibliotheek 
De bibliotheek gaat gestadig door met het verder professionaliseren van het boekenbestand. Ze 
heeft een heleboel nieuwe boeddhistische boeken aangeschaft, hetgeen een prachtige onder-
steuning is voor de filosofie.  
• De bibliotheek heeft een app om boeken alvast thuis op te zoeken. 
• Als dharmacursist kun je maximaal 3 boeken per keer voor de duur van 4 weken gratis lenen.  
• De bibliotheek is nog steeds tweemaal per maand op de woensdagavond open. 
• Er worden een paar keer per jaar filmavonden georganiseerd.  
• De leesgroep kan zich ook nog steeds verheugen op een goede belangstelling en gaat ook dit 

jaar weer verder.  
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De MMM 
De MMM kreeg een nieuwe commissie, te weten: Sylvia van der Laan, coördinator tussen stichting 
Bodhisattva en de MMM. Willy Westerhuis en Rozemarie Coenen, hoofden van de commissie van 
resp. theorie en praktijk. Nicolien Bil en Debbie Quispel zijn mede commissieleden geworden en 
geven enthousiast les. 
• De MMM commissie was aanwezig bij de gezondheidsbeurs en de massage vakbeurs en heeft 

introductiedagen bij diverse cursusprojecten op verschillende locaties gegeven. 
• Er zijn twee basiscursussen en een vervolgcursus gegeven. 
• Er zijn oefenochtenden om de behandelaars de gelegenheid te geven de massage up to date te 

houden, waar bescheiden gebruik van wordt gemaakt.  
• Er is een lijst van MMM-werkers, mensen die deze massage geven en het geld aan onze 

stichting schenken. 
• Ook voor dit jaar staan er veel mooie activiteiten op de agenda. Naast het geven van de basis- 

en vervolgcursussen zijn er introductiedagen en beurzen gepland. 
 
 
De Jataka’s  
De Jataka groep, ontstaan vanuit dharmacursisten, waar Fred Prinsen de coördinator van is, kan 
zich verheugen in een goede belangstelling. Ook voor dit jaar zijn er weer Jataka bijeenkomsten 
gepland. 
 
 
PR 
Er is een nieuwe website, die heel overzichtelijk al onze activiteiten weergeeft. 
• Door Fred werd iedereen met nieuws- en weekbrieven ook op de hoogte gehouden van al deze 

activiteiten. Vanaf 11 oktober wordt dat door Paulien verzorgd. 
• Ron Zoetmulder had de PR en de website onder zijn beheer, maar vanwege omstandigheden is 

hem dit te veel geworden. John Siesling is de nieuwe webmaster en voor de PR wordt naarstig 
naar iemand gezocht. Voorlopig zal de nieuwe voorzitter deze taak op zich nemen.  

• Onze activiteiten worden voortdurend in kranten en tijdschriften geplaatst. Mede daardoor 
kunnen we toch steeds weer nieuwe mensen in ons centrum verwelkomen. 

 
 
Donaties 
Wilt u als dharmacursist ervoor zorgen dat de donaties op tijd overgemaakt worden?! 
We werken allemaal als vrijwilliger en hoe fijn is het als de penningmeester niet achter de donaties 
hoeft aan te gaan. 
De donatie voor de dharmalessen zal in 2020 nog altijd hetzelfde blijven, namelijk € 360,-. U weet 
dat u als dharmacursist niet betaalt voor de dharmalessen die u ontvangt of de boeken die u leent, 
maar dat uw donatie gebruikt wordt voor de huur en de verwarming. Daarom is het voor de 
stichting van belang dat u ieder jaar € 10,- bijdraagt voor de koffie/thee en huishoudelijke 
artikelen, die we nodig hebben om ons centrum schoon te houden. Hopelijk vergeet u dit niet te 
doen.  
• U bent automatisch vriend van Stichting Bodhisattva. Dit betekent dat, als er 10% korting van 

toepassing is op een bepaalde activiteit, dit wordt vermeld in de nieuwsbrief en op de website. 
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De winkel 
• Het afgelopen jaar zijn weer meerdere schilderijen door Bertine Datema aangeleverd en 

verkocht. Er zijn babypopjes door Ineke Carstens vervaardigd en een moeder van een dharma-
cursist heeft met de hand gebreide truien geschonken.  

• Vanaf nu zullen er voortdurend nieuwe objecten voor de verkoop aanwezig zijn. Deze worden 
aangeleverd door de winkel van Ron Zoetmulder, Boeddha Online, en de bedragen dienen via 
de bank hier naartoe overgemaakt te worden. 

• De Zeeuwse afdeling met haar enthousiasme voor het wekken en verkopen van jampotten 
genereert nog steeds veel geld, waarvoor veel dank! 

 
 
Activiteiten voor 2020 
Veel activiteiten van onze stichting gaan gewoon door. Er zijn er een paar die om extra aandacht 
vragen:  
• Retraite van 27 februari t/m 2 maart 2020. 
• Themadagen op 28 maart en 4 april 2020 ‘De kracht van de innerlijke glimlach’. 
• Stiltemeditatie op iedere laatste donderdag van de maand. 
• Workshop van Tulku Lobsang Rinpoche op 17 april en 30 oktober 2020. 
 
 
DANK! 
Een ieder die op welke wijze ook een bijdrage heeft geleverd om te zorgen dat we binnen onze 
stichting hand in hand konden blijven lopen en die mede ervoor zorgde dat alle activiteiten 
konden blijven stromen: 
Veel dank hiervoor!  
 
Heeft u zelf ideeën en/of wensen? Laat het ons weten. 
 
Het programma van de activiteiten in 2020 van Stichting Bodhisattva kunt u vinden op de 
internetsite: www.stichtingbodhisattva.nl  
 
Hartelijke groet en een gezamenlijk mooi spiritueel jaar toegewenst, 
 
Namens Stichting Bodhisattva,  
 
Oud voorzitter, Dorien Quik    Nieuwe voorzitter, Willie den Hollander 
 
 
 
 
 


