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Gedurende geheel 2017 was ons Boeddhistische Centrum Amsterdam gevestigd op 
Klimopweg 2 in Amsterdam-Noord, het voormalige politiebureau waar we in april 2016 intrek 
namen in 2 ruimtes van in totaal 80m2, voor ten minste 2 jaar. Het pand zal uiteindelijk 
gesloopt worden en er zal nieuwbouw voor in de plaats komen. Met onze verhuurder die in 
2017 veranderde van beheerder van het pand in eigenaar van het pand konden we afspreken 
dat die ons zoveel mogelijk op de hoogte zou houden van ontwikkelingen in 
(bestemmings)plannen. Te meer omdat het voor ons zo lastig bleek te zijn een nieuwe plek te 
vinden in Amsterdam, gezien ons beperkte budget en gezien het belang voor ons van 
continuïteit in onze meditatieactiviteiten die al ruim 20 jaar plaatsvinden in Amsterdam als 
Boeddhistisch Centrum van de Karma Kagyu Linie. In 2017 hoorden wij niet van concrete 
ontwikkelingen ten aanzien van sloop van onze verhuurder. Wel zagen wij een toename van 
activiteiten in het gehele pand doordat nieuwe beheerders waren aangetrokken.  
 
Gedurende het gehele jaar hadden we onze reguliere meditatie-avonden (3 x per week), 
zondagen voor eigen beoefening en Phowa-herhalingen, alsook onze bibliotheek met 
dharmaboeken, mala’s en meditatieboekjes. En verder hebben we opnieuw een aantal 
reisleraren mogen verwelkomen.  
 
In januari hadden we een weekend met lezingen van Jonathan Bradley, een reisleraar uit 
New York, de Verenigde Staten, die een paar maanden in Nederland verbleef voor zijn werk. 
Bijna 25 bezoekers waren aanwezig bij zijn lezingen.  
 
In februari konden we opnieuw Wojtek Tracewski uit Warschau, Polen, verwelkomen die 1 
lezing hield in Amsterdam. Het jaar ervoor was dat niet mogelijk geweest gezien onze 
tijdelijke reislerarenstop. Wojtek was wederom op zijn bijna jaarlijkse tournee door Nederland 
die altijd druk bezocht wordt, aangezien hij 1 van onze meest ervaren reisleraren is. 
 
In oktober bezocht Honza Matuska uit Praag, Tsjechië, ons opnieuw en gaf 1 lezing in 
Amsterdam, als onderdeel van een tournee door Nederland.  
 
En we sloten het jaar af met een weekend lezingen van Mindaugas (Minde) Stankunas, een 
reisleraar uit Oekraïne woonachting in het Verenigd Koninkrijk. Bijna 40 bezoekers waren 
aanwezig bij de lezingen.  
 
Diamantweg Centrum Amsterdam bestaat uit ongeveer 30 personen.  
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During the year 2017 our Buddhist Center was located at Klimopweg 2 in Amsterdam-North, 
the former police station where we started renting 2 rooms of in total 80sqm, for a period of at 
least 2 years as of April 2016. The building shall eventually be demolished and replaced by 
new buildings. We could agree with our landlord who changed from the manager of the 
building in the owner of the building, that he would keep us informed as much as possible on 
developments regarding the (development)plans. Important for us as it had turned out to be 
very difficult to find an affordable place for us to rent in Amsterdam with our limited budget 
and also important for us as continuity of our activities as Diamond Way Buddhist Center of 
more than 20 years is key to our development. During the year 2017 we did not hear of any 
developments regarding demolition of the building from our landlord. We did experience an 
increase of activities in the building as a result of our landlord having engaged more active 
managers of the buiding.  
 
During the year we had our regular meditation evenings 3 times per week and our Sundays 
for own practice. We also did a number of Phowa-repetitions again and our library with 
dharma books, malas and meditation booklets was available for regular and new visitors. And 
we welcomed a number of travelling teachers during the year.  
 



In January we had a weekend with lectures from Jonathan Bradley, a travelling teacher from 
New York, U.S.A., who stayed in the Netherlands for a few months because of work. Almost 
25 people attended his lectures.  
 
In February we could again welcome Wojtek Tracewski from Warsaw, Poland, who held 1 
lecture in Amsterdam. The year before we could not host him due to our temporary travelling 
teacher stop. Wojtek was again on his almost annual tour through the Netherlands that is 
always well visited as he is one of the most experienced travelling teachers appointed by 
Lama Ole.  
 
In October, Honza Matuska from Prague, Tsjech Republic, visited us again and gave 1 
lecture in Amsterdam as part of a tour through the Netherlands.  
 
We ended the year in December with a weekend with lectures from Mindaugas (Minde) 
Stankunas, a travelling teacher from the Ukraine living in London, U.K. Almost 40 visitors 
attended his lectures.  
	
Diamond Way Center Amsterdam consists of approximately 30 people.  


