ACTIVITEITENVERSLAG STICHTING KARMA KAGYU CENTRUM AMSTERDAM 2018
Gedurende geheel 2018 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. Het pand zal in de loop van 2020 gesloopt worden is
de huidige verwachting en er zal grotere nieuwbouw voor in de plaats komen. Onze verhuurder
tevens eigenaar van het pand hield ons op de hoogte van de ontwikkelingen, wat voor ons erg
belangrijk is om hopelijk tijdig op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe locatie. We moeten
rekening houden met ons beperkte budget en dat de huurprijzen in Amsterdam alleen maar
gestegen zijn de afgelopen jaren.
Onze reguliere meditatie-avonden (3 x per week, op maandag-, woensdag- en vrijdagavond)
vonden het hele jaar plaats met daarnaast de zondagen voor eigen beoefening en een aantal
Phowa-herhalingen. Ook onze bibliotheek met dharmaboeken, mala’s en meditatieboekjes was
gedurende het hele jaar beschikbaar. En verder hebben we opnieuw een aantal reisleraren
mogen verwelkomen in Amsterdam, 7 in totaal.
In januari konden we Wojtek Tracewski uit Warschau, Polen, verwelkomen die 1 lezing hield in
Amsterdam als onderdeel van zijn jaarlijkse tournee door Nederland.
In maart hadden we een weekend met lezingen van Tommy Bogs uit Kopenhagen,
Denemarken.
Carlinde Kallianiotis-Bruijns uit de VS maar oorspronkelijk uit Amsterdam bezocht ons voor een
weekend van lezingen in april.
In juni hadden we een weekend met lezingen van de Deense Thomas Frøsig die in Kiel,
Duitsland woont.
In oktober bezocht Joan Paul Pozuelos ons uit Granada, Spanje voor een weekend van
lezingen.
In november kwam Lena Leonteva uit Moskou, Rusland een lezing geven in Amsterdam.
En we sloten het jaar af met 2 dagen lezingen van Karol Sleczek uit Polen. Karol is een van de
eerste studenten van Lama Ole en een zeer ervaren reisleraar, net als Wojtek Tracewski.
Ongeveer 50 bezoekers uit heel Nederland waren aanwezig bij Karol’s lezingen.
Diamantweg Centrum Amsterdam bestaat uit ongeveer 25 personen.

