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FILIP EN ANN WACHTEN OP BOUWVERGUNNING

Groot Boeddhabeeld voor
kleinschalige meditatieruimte
22/07/2011 om 03:00 door Piet Lesage

'We hebben in de tuin al een groot Boeddhabeeld geplaatst', zegt Filip Vandelanotte. pli
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IEPER - Het boeddhistisch geïnspireerd spiritueel centrum blijft in de Tempelstraat. Er

komt wel een kleinschalige meditatieruimte in de Kunstenlaan.

Er was de jongste weken heel wat te doen rond de eventuele verhuis van het spiritueel centrum naar de
nieuwe woning van Filip Vandelanotte en Ann Peferoen in de Kunstenlaan. Momenteel is dit centrum
gevestigd op de eerste verdieping van het pand in de Tempelstraat, waar Filip en Ann een winkel met
oosterse producten runnen. Nu ze hun privéwoning in Loker (Heuvelland) hebben verkocht en een huis in de
Kunstenlaan hebben gekocht, is het de bedoeling om deze woning uit te breiden met een ruimte van
24vierkante meter, geschikt voor meditaties.
Filip Vandelanotte: 'De bouwvergunning raakt echter maar niet goedgekeurd. Blijkbaar denkt men bij het
stadsbestuur dat we buurtoverlast zullen veroorzaken en dat hier bussen heen zullen komen. Maar het gaat
om een kleinschalige ruimte. Voor een tuinhuis tot 40vierkante meter heeft men geen bouwvergunning nodig.
Wat wij willen bijbouwen, is nog een stuk kleiner. Het is geen moskee of zo, en wij zijn ook geen sekte',
sakkert de man.
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Filip is doordrongen van het boeddhistisch gedachtengoed. Eind augustus trekt hij weer voor enkele weken
naar Nepal, Tibet en Thailand, waar hij diverse tempels gaat bezoeken. Hij zal er ook authentieke stukken
aankopen voor de binneninrichting van de meditatieruimte. 'We hebben in de tuin al een groot Boeddhabeeld
geplaatst. Ik merk dat heel wat autobestuurders vertragen om even te kijken. Men is blijkbaar nieuwsgierig
naar wat hier zal gebeuren. Maar ik kan iedereen geruststellen. De wekelijkse meditaties blijven doorgaan in
de Tempelstraat. Hier in de Kunstenlaan gaan we een kleinschalige ruimte inrichten voor meditaties,
klankschaal-therapie en het zingen van mantra's, wat rustgevend werkt. Dit wordt een oase van rust en
kalmte.'
Filip heeft nu de mondelinge toezegging dat de bouwvergunning in orde komt. Hij wacht op de schriftelijke
bevestiging om de kleine uitbouw aan de woning te realiseren.
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