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Woorden van Dhamma 
 

 

Latijns-Amerika: De nieuwe wereld van Dhamma 
 

Met een bevolking van meer dan een half miljard inwoners 
is Latijns-Amerika een van de meest dynamische 
werelddelen van de aarde. Het is ook een regio waar de 
Dhamma in een buitengewoon tempo groeit. In slechts 
anderhalf decennium hebben bijna alle landen  in deze 
regio cursussen georganiseerd en de vraag blijft groeien. 
 
Voor 1990 volgden behoorlijk wat studenten uit Latijns-
Amerika cursussen in India of het Westen, maar tot 
september 1991 werd geen enkele cursus in Latijns-
Amerika zelf georganiseerd. 
Panama was de locatie voor die eerste cursus en zoals dat 
soms gaat, was de start een beetje moeizaam. Doordat er 
wat onduidelijkheid was, kwam de politie op dag 7 naar de 
cursuslocatie en nam de assistent leraar en studenten mee 
naar de lokale gevangenis voor ondervraging. Ze werden 
snel weer vrijgelaten, maar de cursus werd voortijdig 
beëindigd. 
 
Desondanks waren de resultaten veelbetekenend. Een 
aantal studenten kwam terug voor volledige 10-daagse 
cursussen en helpen nu de activiteiten in Panama te 
organiseren. Maar meer nog werden mensen in andere 
landen geïnspireerd toen zij over de cursus in de Vipassana 
Nieuwsbrief lazen. Zij begonnen ook te zoeken naar 
mogelijkheden om cursussen te organiseren in hun 
woonomgeving. 
 
Deze inspanningen hadden resultaat in maart 1994, toen 
werd de eerste volledige 10-daagse cursus in Venezuela 
gehouden. Aanvullend op lokale deelnemers kwamen ook 
mediteerders uit buurlanden deze cursus zitten en ook om 
te dienen. Vanaf hier begon de stroom van Dhamma zich 
door vele andere landen in de regio een weg te banen. In 
oktober en november 1994 werden cursussen gegeven in 
Brazilië en Argentinië en wederom in Venezuela. In het 
jaar daarop waren er cursussen in Panama, Chili en 

Mexico, in Brazilië, Argentinië en Venezuela. Cuba 
beleefde zijn eerste Vipassana cursus in 1996, Bolivia in 
1997, Colombia en Peru in 1998, Ecuador in 1999, 
Uruguay in 2001, Puerto Rico en Paraguay in 2003, de 
Dominicaanse Republiek in 2004, Nicaragua, El Salvador 
en Costa Rica in 2006, en Guatemala in 2007. Veel landen 
bieden nu cursussen aan op meer dan een locatie. Er zijn 
ook langecursussen, kinder- en  gevangeniscursussen 
gehouden. Op het schema van 2010 staan 75x 10-daagse 
cursussen, drie Satipatthana Sutta cursussen, drie 20-
daagse, een 30-daagse, zes 3-daagse en zes 
kindercursussen.  
 
Permanente Vipassana centra bieden doorlopend cursussen 
aan in Mexico (Dhamma Makaranda), Brazilië (Dhamma 
Santi) en Venezuela (Dhamma Venuvana). Nieuwe centra 
worden gebouwd in Argentinië (Dhamma Sukhadā), Peru 
(Dhamma Suriya) en Chili (Dhamma Pasanna). 
 
Al deze activiteiten bewijzen duidelijk dat de klok van 
Vipassana in Latijns-Amerika heeft geslagen voor het 
welzijn en het geluk van velen.  
 
Statistieken van 10-daagse cursussen in Latijns-
Amerika 
 

 2000 2005 2009 2010 

Aantal 
cursussen 

24 43 66 75 

Aantal 
Deelnemers en 
helpers 

1109 2214 3900 4500 

(schatting) 

 

Woorden van Dhamma 

 
 Mettañca sabbalokasmiṃ, 
mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ; 
uddhaṃ adho ca tririyañca, 
asambādhaṃ averamasapattaṃ. 
 

Tiṭṭhaṃ caraṃ nisinno vā, 
sayāno yāvatassa vigatamiddho; 
etaṃ satiṃ adihiṭṭheyya, 
brahmametaṃ vihāramidhamāhu. 

Mogen gedachten van grenzenloze mettā  
de hele wereld doordringen, 
boven, beneden en overal, 
ongehinderd, vrij van haat of vijandigheid. 
 
Of men nu staat, loopt, zit of ligt, 
zolang iemand wakker is,zou men dit aandachtig 
zijn  [van grenzenloze mettā ] moeten ontwikkelen.  
Dit, wordt gezegd, is een sublieme manier van  
leven.   

- Mettasuttaṃ (Sutta Nipāta 1.8.150 & Khuddakapāṭha 9) 
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Vipassana centra in Latijns-Amerika 

Dhamma Makaranda, Mexico. “Dhamma Makaranda” 
betekent: “Nectar uit de bloem van Dhamma.” Het begon 
met het aanbieden van 10-daagse cursussen in 2003. Het 
centrum is gelegen nabij Valle de Bravo, een prachtige 
koloniale stad bij een groot meer, in de hooglanden van 
Centraal-Mexico. Het centrum is een aangename twee uur 
rijden ten westen van Mexico City. Het landgoed, ca. 4 ha., 
ligt in een rustige, afgezonderde vallei, omgeven door 
pijnboom- en eikenbossen en kleine boerderijen. 

Het centrum kan thans ongeveer 50 studenten herbergen, 
meestal in tweepersoonskamers. Tijdens het droge seizoen 
worden ook tenten gebruikt. Een kleine Dhamma hal kan 
maximaal 60 mediteerders bevatten. Er zijn plannen voor 
de bouw van accommodatie voor de leraren, een grotere 
Dhamma hal en meer eenpersoonskamers. Voor  meer 
informatie, ga naar: www.makaranda.dhamma.or 

 

                   Dhamma Makaranda, Mexico 
 
Dhamma Santi, Brazil. “Dhamma Santi” betekent: “Vrede 
van Dhamma.” Dit centrum is omgeven door ongerepte, 
beschermde regenwouden in een gebied met de reputatie, 
dat het de meest zuivere lucht van deze planeet heeft. Rio 
de Janeiro ligt op een afstand van twee uur, en São Paulo en 
Belo Horizonte op ca. vier uur. Dit is het dichtst bevolkte 
deel van Brazilië en de streek met de meeste Vipassana 
mediteerders. 

De eerste cursus in het centrum werd georganiseerd in april 
2003 en nu worden reguliere 10-daagse cursussen 
gehouden, inclusief cursussen voor oud studenten.  

In 2011 zal Dhamma Santi 22 cursussen aanbieden. 

         

           In de Dhamma zaal  in  Dhamma Santi 

 

                  Uitzicht vanaf  Dhamma Santi 

Het centrum was gebouwd voor 70 studenten, maar vaak 
zijn het er meer. De wachtlijsten zijn lang. Er zijn plannen 
voor een uitbreiding van de capaciteit tot 120 studenten en 
20 helpers. Dit houdt in dat het drink- en rioolwatersysteem 
moet worden verbeterd, uitbreiding van de Dhamma hal, en 
het bouwen van nieuwe eetzalen, nieuwe meditatiecellen, 
accommodaties met meer privacy voor studenten en kamers 
voor managers. 
Voor meer informatie, neem contact op via: 
info@santi.dhamma.org 
 
 
Dhamma Venuvana, Venezuela. Het “Bamboe bosje van 
Dhamma,” Dhamma Venuvana, ligt op 90 minuten afstand 
van Caracas. Gelegen op een hoogte van 1.400 meters 
(4,000 voet), heeft het centrum het hele jaar door een heel 
aangename temperatuur. Goenkaji vernoemde het centrum 
naar een van de plaatsen waar de Boeddha soms verbleef; 
en op een moment, dat Goenkaji niet wist dat er 
bamboebosjes op het land stonden. In de toekomst zullen er 
meer van worden geplant zodat Dhamma Venuvana zijn 
naamgenoot  uit de oudheid werkelijk tot leven brengt. 

Het centrum werd in maart 2006 gekocht en de eerste 10-
daagse cursus werd in april van dat jaar georganiseerd. De 
plaats was oorspronkelijk gebouwd voor retraite doeleinden 
maar werd nooit in gebruik genomen. Momenteel kan het 
centrum ongeveer 50 studenten herbergen; de capaciteit zal 
eventueel worden uitgebreid tot 80. 
Voor meer informatie neem contact op met : 
info@venuvana.dhamma.org 

 
                     Blik op Dhamma Venuvana 
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                         Dhamma Venuvana 

Dhamma Sukhadā, Argentinië. Goenkaji noemde het 
eerste centrum in Argentinië: “Het geluk van Dhamma.” 
Het ligt in een vredige omgeving ongeveer 85 km van 
Buenos Aires. De eerste bouwfase voor de accommodatie 
van 60 studenten is van start gegaan. Gehoopt wordt in het 
centrum met cursussen te starten in 2011. 

Voor meer informatie ga naar:: www.sukhada.dhamma.org 

 

          Panorama van  Dhamma Sukhadā 

Andere centra in de fase van planning zijn: in Peru 
(Dhamma Suriya) en Chili (Dhamma Pasanna). 
 
Cursussen op gehuurde locaties. 

Hieronder volgen twee voorbeelden hoe Vipassana zich 
verspreidt naar alle delen van Latijns-Amerika . 
 
Eerste cursus in het noorden van Mexico. De eerste 10-
daagse cursus in noord Mexico werd gehouden in augustus 
van dit jaar op een gehuurde locatie in een buitenwijk van 
Monterrey. In totaal volgden 51 studenten (42 nieuwe en 9 
oud-studenten) de cursus. De deelnemers kwamen uit het 
hele land. De cursus werd binnen een tijd van vijf weken 
georganiseerd, kort nadat een verwoestende orkaan de stad 
Monterrey had getroffen. Het succes van deze cursus heeft 
geleid tot het plannen van nog twee 10-daagse cursussen in 
december dit jaar met een capaciteit van 90 personen voor 
elke cursus. De Monterrey Vipassana groep organiseert 
wekelijks groepszittingen en elke maand een 1-daagse 
cursus. 

 
Het eiland Chiloé, Chili. In Januari 2010 namen 185 
mensen deel aan een 10-daagse cursus op het eiland Chiloé 
in Chili. Tot dusverre was de grootste cursus in dit land 
voor 70 studenten. Er was een indrukwekkende inzet nodig 
om het aantal te verdubbelen: er waren 25 helpers tijdens de 
cursus in januari 2010 en drie assistent leraren. De 
studenten hadden bedden maar geen kussens om te zitten. 
De helpers sliepen op de grond. De enige plek groot genoeg 
voor een Dhamma hal, was een terrein zonder dak tussen 
twee vleugels van de gebouwen. De hoeveelheid voedsel 
die vooraf was besteld, bleek onvoldoende en vanaf Dag 3 
bezocht de cursusorganisator de markten van steden in de 
buurt. Toch werden alle problemen opgelost en de cursus 
eindigde heel succesvol. Een andere cursus is aangekondigd 

voor januari 2011; deze was bijna onmiddellijk vol en heeft 
nu een lange wachtlijst. Dit is een gebruikelijke situatie in 
Latijns-Amerika.  
 
De Pagode: een herinnering aan ons verleden, 
heden en toekomst, een inspiratie voor onze 
beoefening. 
 

 

Goenkaji heeft gezegd: In een ideaal Vipassana centrum 
heeft iedere student een eigen kamer, een eigen cel en een 
Dhamma hal voor gemeenschappelijke meditatie. 
Gewoonlijk vormen de cellen het laatste nog te bouwen 
onderdeel, als het centrum volgroeid is. De cellen zijn 
gegroepeerd in gebouwen of complexen die we gewoonlijk 
pagodes noemen. Op dit moment worden pagodes gebouwd 
in twee centra in de Verenigde Staten: Dhamma Mahāvana 
in North Fork, Californië, en Dhamma Dharā in Shelburne 
Falls, Massachusetts.  
 
Traditioneel worden de cellencomplexen bekroond met een 
structuur in de vorm van een klok, in Myanmar bekend als 
een zedi (Pali cetiya). We gebruiken hetzelfde ontwerp voor 
de pagodes die nu in de Verenigde Staten worden gebouwd. 
Dit is bedoeld om ons te herinneren aan de verbondenheid 
met de Boeddha en de lijn van leraren, met inbegrip van 
Sayagyi U Ba Khin en S.N. Goenka in onze tijd. Door het 
ontwerp herinnert de pagode ons ook aan hetgeen we 
schuldig zijn aan het land en de bevolking van Myanmar, 
die zowel de woorden van de Boeddha als de levende 
beoefening van Vipassana door de eeuwen heen hebben 
bewaard.  
 

 
Huidige en toekomstige pagode van Dhamma Mahāvana 
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                                 (California, USA) 

 

Ten slotte moedigt de verheven vorm van de pagode ons 
aan naar hogere doelen te streven door de beoefening van 
Vipassana.  
 
Voor meer  informatie over de Dhamma Mahāvana pagode, 
ga naar: www.mahavana.dhamma.org/cvcpagoda 
 

 

Huidige en toekomstige pagode van Dhamma Dharā 
                          (Massachusetts, USA) 

Voor meer  informatie over de Dhamma Dharā pagode,  ga 
naar: www.dhara.dhamma.org/os/centerdev_pagoda.shtml 
(gebruikersnaam: oldstudent, password: behappy) Nieuws 
 

Internationaal Nieuws 
Een nieuwe website over kindercursussen. 

Er is een nieuwe internationale website gestart over 
Anapana meditatie cursussen voor kinderen en jongeren. 
De site bevat informatie voor zowel potentiële deelnemers, 
als ook voor ouders en leraren. Ook zijn er videoclips en 
cursusdata op de site te vinden. Voor meer informatie, ga 
naar: www.children.dhamma.org.  
 
Mobiele versie van de internationale Vipassana website. 
Er zijn  thans meerdere manieren om de www.dhamma.org 
website te bezoeken. Gebruik uw smartphone om 
www.mobile.dhamma.org te bezoeken. U zult een schat aan 
informatie vinden over Vipassana inclusief wereldwijde 
cursusdata. Er is ook een versie van de website in Hindi 
beschikbaar: www.hindi.dhamma.org. 
 
Afrika 
Mauritius organiseert zijn eerste cursus. 

Vroeger moesten inwoners van het eiland Mauritius naar 
India of andere landen reizen om Vipassana cursussen te 
volgen. Nu wordt de reis korter. Zeven studenten 
voltooiden met succes de eerste 10-daagse Vipassana 
cursus, die afgelopen december op het eiland werd 

georganiseerd. De cursus werd gehouden in Arsenal, in het 
noordelijk deel van Mauritius. 
 
Azië//Pacific 

Fiji organiseert zijn eerste cursus 
De eerste 10-daagse cursus op Fiji werd in december 2009 
gehouden in Suva. De cursus was in het Engels en werd 
georganiseerd op een gehuurde locatie dichtbij zee. 
Studenten beschikten over gescheiden kamers in een stille, 
aangename tuinen. 
 
Er waren 23 studenten met verschillende achtergronden: 
etnische Fijiërs, Polynesiërs, lokale Indiërs en Aziaten, 
enkele Europeanen en anderen. De zeven helpers bestonden 
uit drie lokale oud-studenten, drie uit Nieuw Zeeland en een 
uit Hong Kong. Zij bereidden een gevarieerd menu van 
lokale schotels, maar ook Indische en Europese gerechten. 
Na deze cursus zijn er wekelijks groepszittingen en een 
paar 1-daagse cursussen georganiseerd. Dit jaar zal dezelfde 
locatie worden gehuurd voor zowel een 3-daagse cursus als 
een 10-daagse cursus aan het einde van december. 
Voor foto's van de eerste cursus ga naar:  
www.fj.dhamma.org/os/photos.htm  

(gebruikersnaam: oldstudent, password: behappy) 
 

 
 

India:  

Pelgrimstocht naar locaties verbonden met de Boeddha. 
 
IRCTC, de toeristische tak van de Indiase Spoorwegen, 
biedt een achtdaagse geheel verzorgde rondreis naar 
locaties die verbonden zijn met de Boeddha: Lumbini, 
Bodhgaya, Sarnath, Sravasti, Rajgir en Kushinagar. Voor 
deze reis wordt gebruik gemaakt van een speciale trein met 
volledige airconditioning, de Mahaparinirvana Express 
geheten. De rondreis is een comfortabele manier voor 
Vipassana mediteerders om deze pelgrimstocht af te leggen 
zonder steeds kaartjes te moeten kopen, en verblijf in hotels 
en lokaal vervoer te  regelen.  
 
De Global Vipassana Foundation heeft een speciale reductie 
van 21% met de IRCTC geregeld voor Vipassana 
mediteerders. Bovendien kunnen twee groepsmeditaties in 
het programma worden opgenomen: de eerste onder de 
Bodhi boom in de Mahabodhi Tempel in Bodh Gaya, en de 
tweede in Kushinagar. De groepszittingen zullen 
plaatsvinden als de bezoekuren van de tempel zijn 
beëindigd om te zorgen voor een rustige omgeving. 
(Groepsmeditaties kunnen ook worden geregeld als er 
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tenminste 10 Vipassana mediteerders aan de rondreis 
deelnemen en er geen andere verplichtingen zijn aangegaan 
in de verblijfplaatsen.) 
Voor informatie en inschrijving, ga naar: 
www.railtourismindia.com 

In the Verenigde Staten heeft Pariyatti Press onlangs een 
gids voor Boeddhistische pelgrimslocaties gepubliceerd. 
Along the Path: The Meditator's Companion to the 
Buddha’s Land werd geschreven door twee Vipassana 
mediteerders. Deze unieke reisgids verschaft praktische en 
inspirerende informatie voor mediteerders die van plan zijn 
locaties in India en Nepal te bezoeken, waar de Boeddha 
heeft geleefd en onderricht heeft gegeven. Voor meer 
informatie, ga naar Pariyatti op: www.pariyatti.org  

 

Een tweede centrum in Tamil Nadu 
Het tweede Vipassana centrum in Tamil Nadu is gebouwd 
in de buurt van Chettiyapatti, Gandhigram. Goenkaji heeft 
het Dhamma Madhurā genoemd (de Zoetheid van 
Dhamma). Het zal 100 studenten comfortabel kunnen 
onderbrengen. Voor meer informatie, neem contact op met: 
madhura.dhamma@gmail.com  

 

Indonesië 
Eerste 20-daagse in Dhamma Jāvā 
De eerste 20-daagse cursus in Dhamma Jāvā, op Java, werd 
afgelopen juni georganiseerd. Er waren 16 studenten 
inclusief drie buitenlandse studenten en vijf ervaren 
helpers.. 
 
Alle nieuwe voorzieningen van het centrum die zijn 
gebouwd in 2009, werden gebruikt, inclusief meditatie 
cellen, eenpersoonskamers en een nieuwe eetzaal en 
keuken. De nieuwe tuinen en omheining zorgden ervoor dat 
het centrum aantrekkelijk en uitnodigend was. 
 
Alle studenten werkten heel serieus en de sfeer op het 
centrum was zelfs kalmer, vrediger en stiller dan 
gebruikelijk. Alle studenten waren blij met de cursus en de 
meesten zouden volgend jaar een 30-daagse cursus willen 
volgen. Voor meer foto's van het centrum, ga naar: 
www.java.dhamma.org/area.htm  

 

              Pad van de nieuwe verblijven naar de   
                   meditatie zaal in Dhamma Jāvā 
 
 
 

Japan 
Nieuwe gebouwen in Dhammādicca 
Dhammādicca (Zon of Dhamma) is het tweede Vipassana 
centrum gevestigd in Japan om het oostelijk deel van het 
land te bedienen. Onlangs heeft het centrum de bouw van 
een nieuwe meditatiehal en slaapzalen voltooid. Het kan nu 
meer dan 60 studenten dienen en beter voldoen aan de 
groeiende vraag van de inwoners van Tokyo. 
 
Om deze voltooiing te vieren, hield Dhammādicca zijn 
eerste open huis. Bezoekers waren zeer geïnteresseerd in 
een video van Goenkaji en een inleiding over de activiteiten 
van de Japanse Vipassana Vereniging.  

 

     De nieuwe meditatiezaal en slaapvertrekken  
                   In  Dhammādicca 
 
Filippijnen 
Nieuw tijdelijk centrum 
In de Filippijnen wordt een nieuw tijdelijk centrum 
gepland. Het zal gebruikt worden totdat er over ongeveer 
vijf jaar land voor de bouw van een permanent centrum 
beschikbaar komt. 

Het centrum is zo ontworpen, dat de gebouwen te zijner tijd 
kunnen worden ontmanteld om op de definitieve plek weer 
opgebouwd te worden. Er zullen tenten gebruikt worden als 
eetzaal.Voor meer informatie, mail susette_pg@yahoo.com 
of helwigs@mac.com 
 
Sri Lanka 
Nieuw centrum in Anuradhapura 
Dhamma Anurādha wordt gebouwd in Anuradhapura, de 
hoofdstad van de Centraal Noordelijke provincie in Sri 
Lanka. Het centrum is gelegen op zo'n 5 ha. land, dicht bij 
een van de meren die in de vijfde eeuw voor Christus zijn 
aangelegd. De plek is gemakkelijkbereikbaar met het 
openbaar vervoer. 
Anuradhapura was gedurende 1400 jaar de hoofdstad van 
Sri Lanka. Van hieruit is de leer van de Boeddha over het 
hele eiland verspreid. Tot op de dag van vandaag wordt de 
stad geëerd door volgelingen van deze leer. 
De eerste bouwfase zal faciliteiten opleveren voor 60 
mediterenden en dit aantal zal uiteindelijk oplopen tot 150. 
De plannen voorzien ook in de bouw van een pagode met 
75 cellen. Oud-studenten zijn welkom om te komen helpen 
bij het schilderen en het aanleggen van de 
groenvoorziening. Voor meer informatie, mail: 
dhhenry54@yahoo.com 
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Individuele verblijven voor bhikkhus in Dhamma Anurādha 

 

Thailand 
Nieuw centrum in Oost-Thailand 
Er is land gedoneerd voor een centrum in het oosten van 
Thailand. De 10 ha. land ligt tussen boomgaarden en 
rubberplantages en is omgeven door de groene bergen van 
Chanthaburi. Het ligt dicht bij een wildreservaat en een 
natuurlijke hete bron, niet ver van de grens met Cambodja. 
Goenkaji heeft het centrum de naam Dhamma Candapabha 
(The Light of Dhamma) gegeven. Plannen voor verdere 
ontwikkeling zijn in voorbereiding en het land is 
geëgaliseerd voor de toekomstige bouw. 

Voor meer informatie, mail: info.thaidhamma@gmail.com  
 

   
         Toekomstige locatie van Dhamma Candapabha 
 
Vietnam 
Constructie van Dhamma Viññu 
Goenkaji heeft Vietnam's eerste Vipassana meditatie 
centrum de naam Dhamma Viññu (Learned in Dhamma) 
gegeven. Het centrum ligt in een stil gebied bij Bao Loc 
City, in de provincie Lam Dong. De 3 hectare land grenzen 
aan een kleine stroom aan de voet van een heuvel. Er heerst 
een mild klimaat, met een gemiddelde temperatuur van zo'n 
26°C het hele jaar door. 
 
De bouw is begin 2010 gestart en het centrum kan nu plaats 
bieden aan 24 studenten. De eerste 3-daagse cursus, 
waaraan 23 studenten meededen, is in september gehouden. 
De bouw wordt voortgezet als het geld ervoor beschikbaar 
komt, met als doel om uiteindelijk 120 studenten te kunnen 
dienen. 
 

Voor meer informatie, mail: dhammavinnu@gmail.com 
 
Europa 
Europese centrum voor lange cursussen (ELCC) 
 
Dhamma Padhāna (Voornaamste in Dhamma) is Europa’s 
eerste meditatie centrum dat is gewijd aan lange cursussen. 
Het ligt naast het Britse centrum Dhamma Dīpa. In 2002 is 
hier een 1-daagse cursus met Goenkaji gehouden. 
 
In april van dit jaar is het centrum van start gegaan met 
enkele kortere cursussen en daarna een 20-daagse- in juli, 
gevolgd door een 30-daagse cursus in augustus. De twee 
lange cursussen verliepen heel voorspoedig en waren vol, 
met 52 studenten en 6 helpers. De Dhamma Dīpa keuken 
voorzag in de lunch voor beide centra, en kookte voor in 
totaal 220 studenten en helpers. De keuken in Dhamma 
Padhāna verzorgde het ontbijt, salades en thee. 
De studenten waardeerden het enorm dat ze de Dhamma in 
zulke ideale omstandigheden konden beoefenen. De 
deelnemers aan de 30-daagse cursus kwamen uit negen 
verschillende Europese landen en uit Israël, Canada, Zuid 
Afrika en Japan. 
 
Volgend jaar zal de eerste gelijktijdige 30-/45-daagse cursus 
gehouden worden, welke eind juli zal starten. Kortere 
cursussen voor oud-studenten worden ook aangeboden. Je 
kunt meer informatie vinden in het cursusoverzicht. 

 
Dhamma Padhāna. Vrouwenverblijven op de voorgrond.  
Op de achtergrond v.l.n.r.: Meditatiezaal, Ketelhuis 

 

De eetvertrekken voor Fase 1 
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Een nieuwe buslijn brengt studenten vanuit Gloucester op 
de middag van dag 0 naar het centrum. Internationale 
bezoekers kunnen vanaf luchthaven Heathrow Airport een 
bus direct naar Gloucester nemen, en er rijden bussen van 
alle andere Londense luchthavens naar Heathrow. 
Gloucester heeft ook directe treinverbindingen met de 
luchthavens van Cardiff, Bristol en Birmingham. Voor 
verder informatie, volg de link travel details. 
 
Om je aan te melden om te zitten of te dienen, zie: 
www.padhana.dhamma.org (gebruikersnaam: oldstudent, 
wachtwoord: behappy) of mail: info@padhana.dhamma.org  
 
 
 

Frankrijk 
Centrum ontwikkelingen in Dhamma Mahī 
Elk jaar wonen ongeveer 2200 studenten Vipassana 
cursussen bij in Frankrijk. Echter, er zijn gemiddeld twee 
aanmeldingen per beschikbare plaats. Om in de groeiende 
behoefte te voorzien heeft Dhamma Mahī (Basis van 
Dhamma) een project gestart om het aantal slaapplaatsen te 
vergroten.  
 
Het doel is om aan 120 studenten en 30 helpers per cursus 
plaats te kunnen bieden, met een totaal van 3000 studenten 
elk jaar. De nieuwe accommodaties zullen bestaan uit 
eenpersoons kamers met een eigen badkamer. De eerste 
nieuwe kamers zouden in 2011 klaar moeten zijn. 
 
Voor meer informatie, kijk op: 
www.mahi.dhamma.org/os/developpement 
(gebruikersnaam: oldstudent, wachtwoord: behappy) 

 

Plattegrond van de nieuwe vertrekken in Dhamma Mahī 

Duitsland 
Pali workshop 
Een 14-daagse Pali workshop is gepland in augustus 2011 
in Zuid-Duitsland. Dit intensieve seminar zal in het Engels 
worden gehouden en is open voor alle serieuze en 
toegewijde oud-studenten in Vipassana. De opzet van de 
workshop is om een basis kennis van Pali over te brengen 
en zal de studenten met ruim materiaal voorzien voor 
verdere individuele studies. 

 
De focus is op pariyatti—academisch onderzoeken — als 
een middel tot paṭipatti—het beoefenen van de Dhamma. 
Een aantal dagen van de workshop zullen worden besteed 

aan onderwerpen die speciaal van belang zijn voor 
mediterenden, zoals het Edele Achtvoudige Pad, sutta's die 
gaan over dāna and mettā, de ochtend chantings, en een 
selectie van Goenkaji’s sutta lezingen. 
 
De workshop wordt gehouden op een gehuurde locatie, die 
regelmatig gebruikt wordt voor non-centre cursussen. De 
workshop wordt voorafgegaan door een 10-daagse cursus. 
Er zal een prijs berekend worden voor kost en inwoning. 
Voor meer informatie over de plek en voor foto's, kijk op: 
www.berghof-agatharied.de 
 
Voor verdere details en inschrijving, kijk op: 
paliworkshop@aol.com   
 
Letland 
Eerste cursus in Letland 
In juli 2010 heeft de eerste Vipassana cursus in Letland 
plaats gevonden. In totaal deden 68 studenten mee, onder 
wie slechts negen oud-studenten. De meeste deelnemers 
kwamen uit Letland (zowel Russen als Letten), daarnaast 
10 studenten uit Litouwen, Estland en Rusland. De 
studenten waren tussen de 17 en 78 jaar oud. 
Voor veel van de Letse studenten was de cursus een unieke 
mogelijkheid; ze zouden niet naar een ander land zijn 
gegaan om Vipassana te leren. Voor de helpers was het een 
inspirerende ervaring om de eerste cursus in hun eigen land 
te kunnen dienen. 

Letlands tweede cursus staat nu gepland van 20 tot 31 juli 
2011. Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
info@lv.dhamma.org.  

 

Locatie voor de eerste 10-daagse cursus in Letland 
 
Spanje 
Tien jaar Dhamma Neru en de zoektocht naar een 
tweede centrum. 
Dhamma Neru (Hemelse Berg van Dhamma) kon in 2009, 
haar 10e lustrumjaar, de hypotheek afbetalen. Om aan de 
grote vraag tegemoet te komen, worden er elk jaar een 
aantal cursussen georganiseerd op verschillende gehuurde 
locaties in Spanje. De Stichting is bezig om een geschikte 
locatie te vinden voor een tweede centrum in Spanje. Voor 
meer informatie kan je contact opnemen met: 
info@es.dhamma.org. 
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Midden Oosten 
 
Israël 
Land voor een nieuw centrum 
In maart 2010, na vele jaren zoeken, heeft de Israëlische 
Vipassana Stichting een prachtig stuk land aangekocht voor 
het eerste Vipassana centrum. Het ligt dicht bij het meer 
van Galilea en de rivier de Jordaan. Het wordt geflankeerd 
door dadelplantages en een natuurreservaat. Goenkaji heeft 
het nieuwe centrum de Pali-naam Dhamma Pamoda 
(Vreugde van Dhamma) gegeven. De volgende stap is om 
het centrum te gaan ontwikkelen.  
 
Voor meer informatie over Dhamma Pamoda en om een 
video nieuwsbrief te bekijken, kijk op: 
www.il.dhamma.org/os/Vipassana-centre-eng.asp 
(gebruikersnaam: oldstudent, wachtwoord: 
behappy)

Kijk op het Dhamma Pamoda land 
 
Gevangenis onderzoek 
In 2005 en 2006 zijn er twee cursussen geweest in Hermon 
Prison, een half open inrichting in Noord-Israël (zie vorige 
VNL artikel). Op verzoek van de autoriteiten van de 
gevangenis hebben vooraanstaande criminologen een studie 
verricht naar de waarde van de cursussen voor rehabilitatie. 
Een eerste artikel van deze studie is gepubliceerd in 
nummer 13 van het tijdschrift Glimpse into Prison, Crimes 
and Penalties in Israel —Theory and Application. 
 
In totaal 22 gedetineerde mediterenden deden vrijwillig 
mee aan de studie. Elke deelnemer werd drie keer 
geïnterviewd: voorafgaand aan de cursus, onmiddelijk na 
de cursus en drie tot vier maanden later. 

Twee hoofdthema's kwamen uit de resultaten naar voren: 

• De onderzoekers vonden een positieve 
transformatie in de perceptie van de gevangenen 
over het gevangenispersoneel, het ontstaan van een 
nieuw sociaal netwerk tussen de deelnemers met 
een positieve sociale atmosfeer en het ontstaan van 
een wederzijdse morele toewijding. Tegelijkertijd 
werd de terugkeer naar het gewone 
gevangenisregiem na afloop van de cursus als 
verwarrend en frustrerend ervaren. De auteurs 
adviseren daarom een programma en een aparte 
afdeling voor de studenten na de cursus. 

• De onderzoekers ontdekten dat de deelnemers 
reflecteerden op hun innerlijke wereld, dat ze hun 
emotionele, cognitieve en gedragsproblemen onder 
ogen wilden zien, dat ze probeerden hun 

familiebanden te verbeteren en dat ze een zekere 
trots en eigenwaarde ervoeren, als gevolg van het 
volbrengen van de cursus. 

De onderzoekers concludeerden dat Vipassana een hoge 
rehabilitatie waarde heeft en aan verschillende 
therapeutische behoeften van de gevangenen tegemoet kan 
komen. 

Dit was alleen nog maar een inleidend onderzoek. Het 
aantal studenten en de duur van de cursus was beperkt. 
Tegelijkertijd is het een van de eerste wetenschappelijke 
artikelen over Vipassana in gevangenissen in een erkend 
tijdschrift in de Westerse wereld. 

Noord Amerika 

Alberta 
Een nieuw centrum voor West Canada 
Na vele jaren zoeken, is de Alberta Vipassana Stichting 
verheugd om aan te kondigen dat het een stuk land heeft 
gekocht voor een centrum. Goenkaji heeft het realiseren 
van een centrum in dit gebied aangemoedigd, toen hij het 
gebied in 2002 bezocht. Hij heeft het centrum de naam 
Dhamma Karunā (Compassie van Dhamma) gegeven.  
 
De 50 hectare land bestaat uit een groot open veld met 
lichte glooiingen, een tweetal ravijnen en een aantal kleine 
beboste gebieden met beekjes en bronnen. Er zijn 
verschillende goede potentiële bouwlocaties en de lokale 
autoriteiten ondersteunen de voorstellen van de Stichting. 
 
De plek is twee uur van Edmonton, anderhalf uur van 
Calgary en ten zuiden en noorden vlakbij de bewoonde 
wereld gelegen. Twee steden in het gebied hebben vele 
voorzieningen. Begin september 2010 heeft de Stichting 
meegedaan aan een ontwerpworkshop: het ontwerp van 
andere centra is bekeken en er is een eigen pad voor 
ontwikkeling uitgezet. Er zijn voldoende financiële 
middelen beschikbaar voor het starten van de 
voorbereidende werkzaamheden en om studentenleningen 
en hypotheek in een relatief korte tijd terug te betalen.  
 
Voor meer informatie, kijk op: 
www.karuna.dhamma.org/os (gebruikersnaam: oldstudent, 
wachtwoord: behappy) 

                 
Toekomstige lokatie van Dhamma Karunā 
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Californië 
Dhamma Vaddhana neemt vorm aan 
De bouw vordert gestaag in Dhamma Vaddhana (Groei van 
Dhamma) in Zuid-Californië. Zeven gebouwen zijn bijna 
helemaal klaar: zes verblijven voor 60 studenten (waarvan 
twee-derde met eenpersoons kamers en een badkamer) en 
een Dhammahal voor 84 studenten. De bouw van de 
keuken/eetzaal begon in september; verwacht wordt dat het 
binnen zes maanden klaar is. Er wordt ook gewerkt aan de 
bouw van een accommodatie voor helpers en een 
vergunning voor het bouwen van accommodatie voor de 
assistent leraren zal binnenkort worden aangevraagd. Men 
hoopt dat het centrum eind maart 2011 operationeel wordt. 
Fase 1 zal plaats bieden aan 60 studenten, 10 helpers en 
twee tot vier leraren. 

Voor meer informatie, kijk op: 
www.vaddhana.dhamma.org/os (gebruikersnaam: 

oldstudent, wachtwoord: behappy)  

 
Dhamma Vaddhana 

Georgia 
Uitbreiding van Dhamma Patāpa 
Gelegen in een bosrijk, landelijk deel van het kustgebied 
van Georgia, bood Dhamma Patāpa (Majesteit van 
Dhamma) in maart 2008 haar eerste 10-daagse cursus aan 
voor 30 studenten. 
Dit jaar is het centrum met constructie begonnen om de 
capaciteit van de huidige 30 plekken te verdubbelen. Het 
grootste gebouw zal de Dhammahal worden, plaats biedend 
aan 60 tot 70 studenten. Er zullen ook 10 tot 12 
meditatiecellen komen voor oud-studenten. 

Een nieuwe accommodatie voor mannen zal worden 
gebouwd met een aangrenzend douchegebouw, dat ook 
door mannelijke studenten, die in huisjes of tenten 
verblijven, kan worden gebruikt. De bestaande 
studentenaccommodaties zullen worden omgebouwd tot 
een verblijf voor 30 vrouwen. Een paar tijdelijke 
bijgebouwen zullen de noodzakelijke eetzalen voor mannen 
en vrouwen worden. 

De huidige accommodatie voor assistent leraren zit naast de 
keuken, wat een rumoerige en hectische omgeving kan zijn. 
Een prioriteit voor dit jaar is de bouw van een lerarenhuisje 
naast de nieuwe Dhammahal. De ruimte die daarmee in het 
keukengebouw vrijkomt, zal de uitbreiding van de keuken 
mogelijk maken, voor het bereiden van maaltijden voor 
grotere aantallen studenten. 

Deze laatste bouwfase begon in juli en wordt verwacht te 
worden afgerond in de lente van 2011. 

Voor meer informatie, kijk op: www.patapa.dhamma.org/os 
(gebruikersnaam: oldstudent, wachtwoord: behappy) 
 
Washington 
Ontwikkeling centrum bereikt mijlpaal in Dhamma 
Kuñja. 
De bouw van het nieuwe vrouwenverblijf bij het 
Noordwestelijk Vipassana Centrum, Dhamma Kuñja (Bos 
van Dhamma), is bijna voltooid en de verwachting is, dat 
het tegen het eind van de herfst in gebruik kan worden 
genomen. Het gebouw zal 47 studenten kunnen huisvesten. 
Het heeft een eenheid voor gehandicapte mensen en een 
kamer voor de cursusmanager. Elke tweepersoons kamer in 
het nieuwe gebouw heeft een badkamer, een dakraam en 
ramen voor daglicht, plus een buitendeur die uitkomt op 
een gemeenschappelijk, overdekt voetpad rondom het 
gebouw. 

Met de voltooiing van het vrouwenverblijf deze herfst (na 
de voltooiing van het mannenverblijf in 2008), beschikt het 
centrum over comfortabele gedeelde accommodaties voor 
80 studenten. De nieuwe slaapzalen zullen voor een betere 
sfeer zorgen voor alle studenten. De verbetering in comfort 
en kwaliteit zullen het tenslotte ook mogelijk maken om 
een cursus voor leidinggevenden in de Noordwestelijke 
Stille Zuidzee te houden. Een 10-daagse cursus voor 
leidinggevenden uit het bedrijfsleven, de overheid en 
andere invloedrijke leiders uit de gemeenschap staat 
gepland voor 31 augustus tot 11 september 2011. 
 
De laatste stap in deze ontwikkelingsfase van het centrum 
zal het omvormen van het bestaande gebouw zijn. Hierbij 
worden de keuken en de eetzalen uitgebreid om het grotere 
aantallen studenten te kunnen dienen en wordt de 
accommodatie voor de vrouwelijke helpers verbeterd. Dit 
werk zal in 2011 worden afgerond. 

         Nieuwe vrouwen verblijven in Dhamma Kunja 

 
Interieur van de nieuwe verblijven in Dhamma Kunja 
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Dhamma Kuñja, opgericht in augustus 1991, omvat 20 
hectare landelijk gebied en ligt bij het dorp Onalaska, 
Washington, tussen Seattle en Portland, Oregon. 
 

Voor meer informatie, kijk op: www.kunja.dhamma.org/os 
(gebruikersnaam: oldstudent, wachtwoord: behappy) 
 

In memoriam 

 
John Leach, senior assistent leraar uit Australië, is vreedzaam heengegaan op 16 februari 2010. Hij leed aan kanker, maar 
onderging zijn ziekte met moed en gelijkmoedigheid. John heeft vele jaren waardevolle Dhamma dienst gegeven op 
verschillende gebieden, waaronder op het vlak van informatie technologie. Zijn vrouw Carolyn blijft dienen, zij is ook 
een senior assistent leraar. 
 
Mr. Bhaktidas Shrestha, Vipassana leraar uit Nepal, is vreedzaam overleden op 7 maart 2010. Hij is 88 jaar oud 
geworden. Tijdens de eerste dagen van Vipassana in Nepal, diende Mr. Shrestha gedurende een aantal jaar als bestuurslid. 
Later diende hij als assistent leraar en uiteindelijk ook als leraar voor het verspreiden van Vipassana in Nepal. 

Mr. Ravjibhai Barot, senior assistent leraar uit Himmatnagar, Gujarat, heeft in vrede zijn laatste adem uitgeblazen op 15 
maart 2010. Hij was 72 jaar oud. Hij diende vele cursussen door heel India. 

Mr. Jaya Ram Ranjitkar, senior assistent leraar uit Nepal, is vreedzaam heengegaan op 28 april 2010. Hij is 68 jaar oud 
geworden en was al enige tijd ziek. Mr. Ranjitkar wijdde na zijn pensioen al zijn tijd aan Vipassana en heeft vele 
cursussen begeleid in Nepal. Zijn familie is ook betrokken bij Dhamma dienst. 

Mr. Sureshchandra Kathane, Vipassana leraar, is op een vredige manier heengegaan op 28 april 2010, in Mumbai. Hij 
heeft vele cursussen door heel India begeleid en heeft in Dhamma Ketu, het Vipassana centrum nabij Raipur, gediend 
sinds de oprichting ervan. Mr. Kathane leed al vele jaren aan kanker en heeft zijn ziekte met veel gelijkmoedigheid 
gedragen. 

Daw Win Kyi, Vipassana leraar uit Mandalay, Birma, is vredig gestorven op 18 mei 2010, tijdens het begeleiden van een 
30-daagse cursus in Dhamma Makuṭa. Ze heeft vele cursussen begeleid in Birma en diende sinds 2007 als de 
centrumleraar van Dhamma Maṇdala, Dhamma Maṇḍapa en Dhamma Mahimā. 

Mogen zij allen gelukkkig, vredig en bevrijd zijn! 

 
 

 
 

Benoemingen en nieuwe verantwoordelijkheden (vanaf Oktober 2010) 
 
Africa 
Nieuwe benoeming 
Senior Assistent Leraar 
1. Ms. Shanti Mather, South Africa 
 

Asia 
Extra verantwoordelijkheden 
Ācariyas 
1. Mr. George Hsiao, Taiwan, to serve Taiwan, 

including Dhammodaya, and Korea, and to assist 
the area teachers to serve the People's Republic 
of China 

2. Dr. Roop & Mrs. Beena Jyoti, to serve Nepal 
3. Daw Nini Shwe (Sushila), to serve Myanmar 
4. Mr. Ashok & Mrs. Uma Kela, India (Bhopal), to 

serve Dhamma Mālavā, Indore 
5. Ms. Priti Dedhia, India (Mumbai), to serve 

Dhamma Vāhinī, Titwala 
6. Mr. Suresh Khanna, India (Jaipur), to serve 

Dhamma Pubbaja, Churu 
 

 

 
Senior Assistent Leraren 
1. Mr. Ping-San Wang, Taiwan, to assist the area 

teachers in serving Dhammodaya 
2. Mrs. Sumedha Varma, India (Pune), to assist area 

teachers in Pune 
 

 
Nieuwe verantwoordelijkheden 
Bhikkhu Ācariya 
1. Ven. Bhikkhu Chamroeun Chhuon, Cambodia 
 

Ācariyas 
1. Mrs. Sheeladevi Chaurasia, India (Kolkata), to 

serve northeastern states of India (including 
Sikkim and Siliguri) and north Bengal 
(Darjeeling) 

2. Ms. Gayatri Balkrishnan, India (Igatpuri), to 
serve Dhamma Ketana, Kerala 

 

 

                               (vervolg op volgende pagina)
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Benoemingen en nieuwe verantwoordelijkheden 
 
Senior Assistent Leraren 
1. Mr. Samir Patel, Dhamma Giri / UK 
2. Mr. Baburao Kasture, India (Aurangabad) 
3. Mr. C. V. Mohana Krishnan, India (Chennai) 
4. Mrs. Saroja Ramachandran, India (Chennai) 
5. U Tin Shwe, Myanmar 
6. Dr Myo Aung & Daw Khin Than Hmi, Myanmar 
7. U Kyi Thein & Daw Tin Tin Yee, Myanmar 
8. Mrs. Saraswati Satya, India (Mysore) 
9. Mr. Himatlal Joshi, India (Gandhidham) 
10. Mr. V. Santhanagopalan, India (Chennai) 
11. Daw Wai Wai, Myanmar 
12. Daw Myat Lay Khaines, Myanmar 
13. Mrs. Nani Chhori Bajracharya, Nepal 
14. Mr. Gyanu Raja Bajracharya, Nepal 
15. Mr. Mahendra Muni Bajracharya, Nepal 
16. Mr. Akkal Dhwaj Gurung, Nepal 
17. Dr. (Mrs.) Keshari Manandhar, Nepal 
18. Mrs. Laxmi Manandhar, Nepal 
19. Mr. Dharma Man Newa, Nepal 
20. Mrs. Sharda Ranjitkar, Nepal 
21. Ms. Ratna Devi Shakya, Nepal 
22. Mrs. Roshani Shakya, Nepal 
23. Mrs. Urmila Shakya, Nepal 
24. Anagarika Sujata, Nepal      
25. Mr. Basant Kumar Tamang, Nepal 
26. Mr. Bhimbar Singh Thapa, Nepal 
27. Mr. Sharda Man & Mrs. Tara Shakya, Nepal 
28. Mr. Haridas Meshram, India (Balaghat) 
29. Mr. Ashok Kumar Khobragade, India (Balaghat) 
30. Mr. Sachin Natu, India (Pune) 
31. Mr. Ram Swarup Bharati, India (Guna) 
 

Nieuwe benoemingen 
Assistent Leraren 
32. Mr. V. Aravind, India (Chennai) 
33. Dr. Dilip & Mrs. Satyakala Jadhav, India 

(Ambajogai) 
34. Mr. Sudhakar Khaire, India (Chhattisgarh) 
35. Mr. Muthuswamy, India (Erode) 
36. Mrs. V. Padmini, India (Chennai) 
37. Mr. Shrikant S. Patil, India (Shegaon) 
38. Mr. Ramesh Jain, India (Aurangabad) 

39. Mrs. Boondee Arkkasirisathavorn, Thailand 
40. Mr. Ramdeen Ahirwar, India (Bhopal) 
41. Mr. Dinesh Joshi, India (Bharuch) 
42. Mrs. Pramila Khante, India (Nagpur) 
43. Mrs. Rema Nair, India (Thane) 
44. Dr. (Ms.) Usha P. Patel, Anand, India (Gujarat) 
45. Mrs. Urvashi Upendra Patel, India (Mehsana) 
46. Mrs. Minaxi Manhar Shah, India (Vadodara) 
47. Mr. Bik-Boen Tan, Indonesia 
48. Mr. Kishor Ranwala, India (Gandhidham) 
49. Mrs. Dayaben Dedhia, India (Mumbai) 
50. Mrs. Hemlata Dixit, India (Mumbai) 
51. Mr. Uday Sekhar, India (Bangalore) 
52. Mr. G. V. Subrahmanyam, India (Hyderabad) 
53. Mrs. B. Padmaja, India (Hyderabad) 
54. Mrs. S. Jayalakshmi, India (Hyderabad) 
55. Mr. Ramulu Pogula, India (Mahaboobnagar) 
56. Mr. Sarveshwar Kondapuram, India 

(Secunderabad) 
57. Mr. Srinivas Charyulu, India (Hyderabad) 
58. Mr James Fung, Singapore 
59. Mr. Gobind & Mrs. Beena Agarwal, India 

(Mumbai) 
60. Mr. Dineshchandra Deshmukh, India (Nagpur) 
61. Mr. Itamar Sofer & Mrs. Jung Im Jung, 

Korea/Israel 
62. Mr. Kang Young-uk, Korea 
63. Mr. Narendra Bharwada, India (Surat) 
64. Ms. Kanmanee Phoophakdee, Thailand 
65. Mrs. Rama Agnihotri, India (Bangalore) 
66. Mr. Kashinath Kulburgi, India (Kolhapur) 
67. Mr. K. Krishna Murthy, India (Hyderabad) 
 

Americas 
Extra verantwoordelijkheden 
Ācariya 
1. Mr. Bill Hart, to serve Canada 
 

Senior Assistent Leraren 
1. Mr. Dennis & Mrs. Louie Austin, USA, to assist 

center teachers in serving Dhamma Pakāsa 
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Aanstellingen en nieuwe verantwoordelijkheden 

 
Ācariyas 
1. Mr. Narayandas & Mrs. Meena Saparia, Canada, 

to serve Dhamma 
 

Senior Assistent Leraren 
1. Mr. Scott Corley & Mrs. Kathleen O’Grady, 

USA 
2. Mr. John & Mrs. Cindy Pinch, USA 
3. Mr. Dennis Ferman, USA 
4. Mr. Riban Ulrich, USA 
 

Nieuwe benoemingen 
Assistent Leraren 
1. Mr. Rahul Vaid, USA 
2. Mrs. Judith Alper, USA 
3. Mrs. Marla Sutherland, USA 
4. Mr. Jose Silvestre Garcia-Zagal & Mrs. Claire 

Joysmith, Mexico 
5. Mr. Rashmi & Mrs. Gita Desai, USA 
6. Mr. John & Mrs. Marika Suval, USA 
7. Ms. Leila Macedo, Brazil 
8. Mrs. Judy Barta, USA 
9. Mr. Baban Naik, USA 
10. Ms. Barbara Huffsmith, USA 
11. Mrs. Kulwadee (Lee) Acers, USA 
12. Mrs. Cailen Richardsen, USA 
13. Mrs. Rashmi Shanker, USA 
14. Mr. Tom Fantini, USA 
15. Ms. Patricia Healy, USA 

 

Australia / New Zealand 
Nieuwe benoemingen 
Assistent Leraren 
1. Mrs. Sheela Mahajan, Australia 
2. Mrs. Canny Kinloch, Australia 
3. Ms. Anna Forsyth, New Zealand 
 

Europe 
Nieuwe verantwoordelijkheden 
Senior Assistent Leraren 
1. Mr. Samir Patel, Dhamma Giri / UK 
2. Mrs. Ann Aston, UK 
3. Mr. Patrick Elder, UK 
 

Nieuwe benoemingen 
Assistent Leraren 
1. Ms. Veerle Offerhaus, Belgium 
2. Mr. David Fumadó Dubé, Spain 
3. Mr. Johan Skaar, Norway 
4. Mr. Sascha Jaiser, Germany 
5. Mrs. Nanette Kurz, Germany 
6. Mr. Philippe Fromont & Mrs. Marianne 

Guignard, Switzerland 
7. Dr. (Ms.) Gosia Myc, Poland 
8. Mr. Eric Garcia, Spain 
 
 

 

 


