
 
 
 

Burgh-Haamstede, januari 2021  
 
 
Geachte mede-dharmacursist, 
 
Wat een bijzonder, veelbewogen jaar heeft Stichting Bodhisattva achter de rug! Het is zo heel 
anders verlopen dan we ons voorgesteld hadden. Ook binnen de stichting was dat goed merkbaar. 
En toch…… was het weer een prachtig, inspirerend en spiritueel jaar. 
 
Het bestuur 
Er vonden een paar veranderingen in het bestuur plaats. Het bestuur werd uitgebreid met  
Leny Dubbeld, die de functie van penningmeester op zich heeft genomen en Theo Verheijde werd 
algemeen bestuurslid en hoofd van de bibliotheekcommissie. 
 
Zoom 
Vanwege het coronavirus werd half maart heel Nederland ‘op slot’ gedaan. Dat hield in dat er geen 
les meer gegeven kon worden, in die zin, dat we niet meer fysiek aanwezig konden zijn voor een 
dharmales. Dankzij het initiatief van Dorien werd er heel snel de mogelijkheid gecreëerd om de 
lessen via Zoom te gaan doen. Iedere week was er zowel op de woensdagochtend als op de 
woensdagavond een les. Heel veel cursisten hebben hieraan deelgenomen. Het was in het begin 
erg wennen voor iedereen, maar al snel bleek dat het zo inspirerend was dat we uitkeken naar de 
volgende les. Tot aan de zomervakantie ging het over Boeddha Manjushri en het pad naar binnen, 
het pad van samadhi. Op 1 juli werden deze inspirerende lessen afgesloten met een extra dharma-
les over het thema: van Levenswiel naar Dharmawiel, zodat we geestelijk gevoed de zomer in 
konden gaan. Dit vond plaats in de Woudkapel. Naar aanleiding van deze lessen heeft Dorien het 
boek “Van Levenswiel naar Dharmawiel” geschreven, dat in november uitkwam.  
 
Vanaf september konden er weer lessen en activiteiten plaatsvinden in de tempel. Dit mede 
doordat er schermen gemaakt zijn door Theo Verheijde. Tot begin november, toen kwam de 
tweede lockdown waardoor Dorien 2 weken iedere dharmagroep apart les gaf via Zoom. Daarna 
konden we weer in Huis ter Heide terecht tot 15 december toen de harde lockdown inging en we 
weer overstapten op dharmalessen via Zoom. 
 
Ook de Stiltedag, de jaarlijkse spirituele afsluiting op 28 december, was via Zoom.  
 
 
Onze projecten 
In Cambodja leek het virus aanvankelijk minder problemen op te leveren, maar toch zette het 
uiteindelijk door. Dat betekende voor ons project, de Jeannine and Billy’s Children’s Foundation, 
ook grote veranderingen. Het cateringbedrijf en de naaiateliers moesten sluiten.  
 



Ook is er een bedrag geschonken aan Nangten Menlang, opgericht en geleid door Tulku Lobsang 
Rinpoche. Het kwam ten goede aan het Tibetan Children project, waardoor 20 kinderen een jaar 
lang naar school kunnen. 
Ondanks het feit dat veel activiteiten geen plaats konden vinden, konden we toch in totaal  
€ 11.000,- schenken. 
 
 
Activiteiten 2020 
 
• In januari startte er een nieuwe dharmagroep, en wel op de donderdagavond, omdat de 

maandagavondgroep, die het jaar daarvoor begonnen was, te groot werd en er steeds nieuwe 
aanmeldingen kwamen. 

 
• Er waren weer twee lezingen ‘Bouwstenen v.d. boeddhistische filosofie’ met als onderwerp 

‘Ontwaken door liefde’ door Peter Schuh.  
 

• Op donderdagavond waren er stiltemeditaties o.l.v. Jolanda Burbank.   
 
• De retraite, van 27 februari t/m 2 maart, vond weer plaats in het gedeeltelijk verbouwde ITC. 

Het geheel stond onder leiding van Dorien, waarbij de Boeddha der Geneeskunde, Boeddha 
Men Gyi Lama, centraal stond. De catering werd geheel verzorgd door Jannekepanneke.  

 
• De uitgestelde themadagen ‘De kracht van de innerlijke glimlach’ werden gegeven door Dorien. 

Dit keer op een andere locatie: Molen de Windhond in Soest. Omdat de ruimte toch te krap 
bleek is de groep voor de tweede themadag in tweeën gesplitst, wat een prima oplossing was. 
Het waren prachtige dagen met ongelooflijk veel handreikingen en meditaties om de innerlijke 
glimlach in jezelf te laten zijn. 

 
• De Stiltedag vond ook plaats via Zoom, zodat mensen deze toch konden meebeleven. Een mooie 

afsluiting van een roerig jaar. 
 
 
De bibliotheek 
Binnen de commissie zijn er enkele wisselingen geweest. Er kwamen een paar nieuwe leden bij en 
er zijn een paar leden gestopt. Sjaak van Oostaijen en Bep Quispel waren vanaf de oprichting van 
de stichting lid van de commissie en zijn nu beiden gestopt. Zij hebben er mede voor gezorgd dat 
de prachtige en uitgebreide collectie overzichtelijk is gemaakt. Veel dank daarvoor. 
• 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 woensdagavond open. 
• Af en toe worden er filmavonden georganiseerd.  
 
De MMM 
Vanwege het specifieke karakter, het masseren, is het jaarprogramma heel anders verlopen dan de 
commissie had gepland. Beurzen en meerdere cursussen gingen niet door. Er was voor de 
commissie nu veel gelegenheid voor verdieping. 
• In augustus is er een kennismakingsdag gehouden op buitenplaats De Hoorneboeg in 

Hilversum. De deelnemers ontvingen na een uitleg over deze unieke methode een 
MetaMorfoseMassage op de voeten. 



• In september was er toch nog een mooie driedaagse basiscursus, uiteraard met inachtneming 
van alle veiligheidsmaatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM. De cursisten waren 
enthousiast over de zachtheid en de achtergrond van deze unieke massage en kijken uit naar de 
vervolgcursus. Hierin wordt de massagetechniek verfijnd en de theoretische kennis verdiept. 

• Voor het nieuwe jaar zijn er weer activiteiten gepland, zoals een speciale oefenochtend voor 
oudcursisten in Huis ter Heide en een vriendinnenworkshop.    

 
De Jataka’s 
De Jataka groep, ontstaan vanuit dharmacursisten, blijft prachtige verhalen uitdiepen. Er is nog 
steeds veel interesse voor. Fred Prinsen is de coördinator.  
 
PR 
Voor de PR wordt nog steeds naar iemand gezocht. Tot die tijd draagt de voorzitter daar zorg voor. 
Mocht je interesse hebben, graag! 
 
Op de website staan alle activiteiten heel overzichtelijk weergegeven. Iedere actuele wijziging is 
daar te vinden. 
• Paulien stuurde iedere maand een nieuwsbrief zodat iedereen ook op de hoogte gehouden 

werd van al deze activiteiten.  
• John Siesling is tot op heden de webmaster. Vanaf januari neemt Marlous Dammers dat over. 

John blijft de technische zaken van de website behartigen.  
• 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 het is fijn als de penningmeester niet achter de donaties hoeft aan te 
gaan. 
De donatie voor de dharmalessen zal in 2021 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. En alles wat overblijft wordt 
geschonken aan onze projecten. 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.  
Is het voor u op dit moment financieel niet haalbaar om aan de donatie te voldoen, dan is dit altijd 
bespreekbaar. 
  
U bent automatisch vriend van Stichting Bodhisattva. Dit betekent dat u op sommige activiteiten 
10% korting krijgt, hetgeen wordt vermeld in de nieuwsbrief en op de website. 
 
 
Activiteiten 2021 
Veel activiteiten van onze stichting gaan gewoon door, afhankelijk van de corona-maatregelen die 
door de regering vastgesteld worden. In principe gaan de dharmalessen altijd door! 



Er zijn een paar activiteiten die om extra aandacht vragen:  
• Retraite van 18 maart t/m 22 maart 2021 in het ITC in Naarden. Aanmelden kan tot eind 

februari. 
• Op 16 februari start de cursus ‘Inleiding tot de boeddhistische psychologie’ die door Janine 

Schimmelpenninck zal worden gegeven op zeven dinsdagavonden. De laatste vindt plaats op  
1 juni. De cursus kan ook via Zoom gevolgd worden. 

 
 
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 2021 van Stichting Bodhisattva kunt u vinden op de website: 
www.stichtingbodhisattva.nl  
 
Dat het een mooi, spiritueel jaar moge worden is de oprechte wens! 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Namens het bestuur, 
Willie den Hollander, voorzitter 
 


