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Heilig Boeddhabeeld landt in
Wevelgem
19/03/2014 om 03:00 door jhr

Bart en zijn vader Filiep bij de heilige boeddha uit Nepal.
Foto: evr

WEVELGEM - Een authentiek Tibetaans tempelbeeld is aangekomen in Wevelgem. De

heilige boeddha van 300 kilogram komt uit Nepal en vervult wensen.
Een Tibetaans tempelbeeld met de naam Chenrezig-Avalokiteshvara. Dat staat sinds gisteren te pronken in
de winkel Asian Import van Bart Vandelanotte in Wevelgem. Zijn vader, Filiep Vandelanotte, liet het
verschepen uit Nepal, met toestemming van het Nepalees archeologisch instituut.
Het beeld is niet te koop. Asian Import mag het even lenen, als blijk van steun voor de religieuze
gemeenschap in Europa. Chenrezig-Avalokiteshvara is erg belangrijk voor de Tibetaanse boeddhisten. Voor
hen is het beeld de boeddha van mededogen. Gelovige Tibetanen vragen het om gunsten met rituele
gezangen.
Wie het beeld bezoekt in de winkel in Wevelgem kan het gunstig stemmen met een katha, een sjaal die wordt
gebruikt als begroeting.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140318_01030977

Pagina 1 van 2

Heilig Boeddhabeeld landt in Wevelgem - Het Nieuwsblad

15/03/16 16:43

Het beeld is gemaakt van zuiver brons, weegt zo’n 300 kilogram en is ongeveer 1,10 meter groot.
Filiep Vandelanotte is sinds 15 jaar boeddhist. Hij kocht destijds rieten manden aan in Nepal voor de winkel
van z’n vader Frans Vandelanotte. Tijdens zijn reizen verbleef hij vaak in boeddhistische kloosters. Zo leerde
hij het geloof kennen.
‘Ik was compleet verrast en vol bewondering voor wat ik er zag. Het boeddhisme kent geen verplichtingen.
Dat vind ik er zo mooi aan’, legt Filiep uit.
Vijftien jaar geleden had Filiep een tempel in Ieper waar je twee maal per week meditaties kon bijwonen.
Omdat hij nog vaak de vraag krijgt om meditaties te geven, opent hij binnenkort opnieuw een tempel boven
de winkel van z’n zoon.
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