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Geoc file mevrouw, me( uffrouw, keer,

bJ u er sinds enke le tienta I len Jaren in gef›ee I Europo een steeds groter en dieper wordende be l ongste I I ing voor feet buddh isme vo I t te constoteren en ve I en doo rin le ife I i(k
ook een persoon I i ike ori ëntot ie, een 'way of I ife', hebben gevonden, hebben enke le
nederlondse buddhisfen gemeend dol de fi d ri ] p wos ook in Nederlond een organisof ie
in het leven te roepen, d ie de be longen van def buddhisme o ls zodonig op een verontwoorde wi ze zou k unnen bekort igen.
leo een l onge tÜ) d von overl eg en voorbere iding is bi notori ë I e okte von 8 november

1967 opgericht de STICHTING NEDER LANDS BUDDHISTISC H CEbJ TRUM: een zokeI i ke en onofhonke I qke (d.w.z. n iet oon een bepoo Ide ric hting of school gebonden)
orgonisot ie, die zich› tot doe I ste I f "de stud ie von de beg inse len von het buddf› isme in
oI zi n schokeringen te bevorderen en de prok tische toepossing von die beginselen oon
le moedigen"
In dit eerste nummer von S A D D H A R MA -het orgoon dot noo r wi ] lopen rege I motig
ols medede I ingenb tod von de sfic ht ing zo I versch i(nen- wi I I en wi J u medede I ing doen
von f›et doe I von de Stichting Nederlonds Buddh istisc h Centrum en ui teroord voor f›oor
werkzoomf eden goorne uw be l ongste I I ing wekken.
In de sfotuten der sfic hting is nader aangegeven waar z i ] zic h in het b i J zonder mee za I

bezighouden.
” Zo I igt hef onder meer in het voornemen EE bJ SCHR I FTE LIJK E CURSUS te doen verzorgen, ten einde be langste I I enden een goede introduc f ie tof def buddhisme te verschoften. Zi die een derge I i (ke cursus vol gen kri j gen een 'mentor' toegewezen, met
wie z i J desgewenst naor aan leiding van de cursus kunnen corresponderen.

“ Een begin is ook reeds gemaakt mel EEN CENTRA LE UI T LEENBIB LIO THEEK.
De omvang von de bib I iotheek is uiteraard nog gering, maar het bestuur hoopf binnen
niet a I te lange ti J d een cafa I ogus te kunnen ui fgeven, die op verzoek goarne wordt
toegezonden.
Als bib I iothecoresse van de st ic St ing is benoemd mevrouw H.A.M. Perk-Meeuwesen,
Lupineweg 34 te Den Haag.

“ De stichting zo I verder hoar bemiddeling verlenen bi J HET ORGAhJ ISEREN VAN

BIJEENKOMSTEN, MEDITATIE-CURSUSSEbJ, LEZ INGEN EN DERGE LIJK E en ook
ze I f daortoq in voorkomende geva I I en def in itia t ief nemen. blaar verwac ht wordt zu I I en in de loop von dit (oar nog enke I e vooraanstaande oziatisc de buddhi sten naar Nederland komen. Over nadere bi (zonderheden hopen •i i u fe zi j ne r ti ) d le mogen berichten.

-2
Een be l ongi i J k project van de sfic hting ik in de statuten omsch‹‘even a ls "hef »e -

l‹ ‹ i(gen von EEf•J ONTMOE TINGSCENTRUM voor buddhisten in Neder land en/of
het ondersteunen von de in•. ichting en exploitatie van een zodon ig ontmoet Ï ngscenti um"
Donk zi een ofzonde I i J k fonds is reeds 'de eersfe steen' ge legd voo de ea ! isering von een dergel i Jk eigen centrumgebou« c o
Zo moge I i jk zu I len door één of meer monniken, c.q. l omo's, per’manent gehuisvesf
wo!den, die zich don zu I len kunnen belosfen mel het fheorefisch onderrichf in de
leei (v'oordrocf›ten, weekend-seminorio e.d.) en praktische oefening in buddhistische medifotie-technieken.
” Voorts heeft het bestuur besloten een aonto I WERKCOMMI SS lES in le ste I len, die
bij voldoende be l ongste I I ing le zi mer ti d kunnen ui fgroeien tot WERKGROEPEN.
Een dezer werl‹comm issies za I zich bi voorbee Id bezig houden met “het verrichten
von kunstzinnige orbeid in de geest von het buddf isme“ •
Hierbi ] is vooronderste Id dol ook de westerse kunstenoor -misschien in onze ti d
inspirotie, i.c. van de
j uist meer don ooit- nog ontvonl‹el i ) l‹
zi(de von het buddf isme.
De heer Bruno Mertens, kunstschi lder te Bodegroven, Zuidzi de 72o, heeft feet
voorzi tferschop von deze werkcommissie op zich genomen.
” Een ondere comm issie, onder leiding von de keer mr. L. Boer, Snoeckgensf euve 1 83
te Amersfoort, zo I de mogel i(kheden besfuderen die het budd!n isme heeft om een
ocfieve bi ]droge le I everen oon de oplossing von de soc io I e prob lemotiek.
“ Ondergetekende zo I zich, ex•eneens in commissorioa I verbond, bezig houden met
het zoeken noor een eigenfqdse vormgeving von f›et buddf isme possend in ons
westers cut tuurpofroon.
Dit zi J n slechts enke le loken die de st ichting zich gesteld heeft.
Zi hoopt met de persoon I i J ke inzet von hoor medewerker's deze doe lstel I ingen geleidel i(k oon te kunnen reo I iseren.
U begri J pt dot de stichting in hoor nog geringe omvong en met beperkte middelen
zu lks onmoge I Ëf‹ oI leen l‹on doen. Zi heeft met nome ook uw persoon I i ike sympothie
nodig, die u kunf befuigen door de st ichfing noor vermogen mater ieel te steunen.
iJ k unt dot doen door u -met behul p von nevenstoonde strook- op te geven o ls donofeu‹ van de Stichting Nederlands Buddhisfisch Cent um.
De CONTR IBUTIE bedroogt minimool / 15.-- per )oor.
Mocht dif om petcoon I i (ke redenen bezwooi I i jk zi(n, dan kan verzocht worden met
een geringer bedrog te mogen vo! stoon.
Indien meerdere leden uit één gezin de stichting o ls donoteur wi I len steunen, bedroogt de gezomen I i J ke donotie minimoo I / 25.-- per (aa›
Ooit personen beneden 1 8 (oo' kunnen donoteur worden, moor moeten doai foe don weI
ouder I i ke foestemm ing hebben.
Voor orgonisot ies en instel I ingen, die de sf ichting motei ieel wi I I en steunen, bedraagt
de min imum donatie / 100.-- per oar.

- 3Donateurs ontvangen. 5 A D D H A R MA -def periodiek medede I ingenb tad van de
stichting- gtotis.
Voor ts zu I le» zi ) een reduc›ïe ontvongen op de kosien van dee! neming aan cut sussen, seminoi io e.d.
Wi hebben een voor Nederlond uniei‹e o gan isotie durven opzetten in het rol le
vert‹ ouwen te mogen rekenen op uw be jongste ! I ing, dood erke I i }!.e sympo!hi e en
moteriele steun.

Het Bestuur von de
St icf ting Nederlonds Buddhist iscÜ Centrum.
Momens hef Bestuur:

Rev. P. von der Beeld
G r o n i n g e n.
Spireo loon 70
Deze sfrook goorne in gesloten enveloppe -o ls brief geftonkeerd- toezenden aon /
Sec retorioot von de Stichting Nederlonds Buddf› istiscf› Centrum,
Roggeveenstroot 161, 's-G r o v e n h o g e .

Hierbi) meld ik mi{ -tot wederopzeggens foe- oon ols donofeur von de Sfichting
Nederlonds Buddhistisch Centrum.
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( f›andteken ing)
” No ontvongsf von uw bi(droge wo! dt u door de penn. ingmeester een donofeurskaai f
voor feet voor 1 968 toegezonden .

