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Monnik te gast bij Asian Import
21/11/2014 om 03:00 door jhr

vlnr.: twee wassen beelden, Khru Ba Sai, Bart Vandelanotte, de Gentse monnik Luc Schellynck en Filiep
Vandelanotte.
Foto: jhr

WEVELGEM - De Aziatische souvenirwinkel Asian Import kreeg woensdag hoog bezoek.

Een bijzondere monnik reisde af naar Wevelgem om er mensen en voorwerpen te
zegenen. Filiep Vandelanotte, de vader van de winkeleigenaar Bart en overtuigd
boeddhist, heeft voor de gelegenheid Tibetaanse gewaden gekocht. ‘Ze zijn nog maar
pas aangekomen via de post.’
Hij loopt zenuwachtig door de winkel met in zijn kielzog Khru Ba Sai, naar verluidt de reïncarnatie van een
Tibetaanse meester. Filiep: ‘Toen ik opving dat de monnik in België vertoefde, heb ik hem meteen uitgenodigd
bij ons om voorwerpen en mensen te komen zegenen in onze tempel.’
De monnik wil ook graag de tempel bezichtigen. Op weg wordt Khru Ba Sai ei zo na aangeklampt door een
kennis van Filiep. Hij schermt de monnik af en legt haar uit dat een Tibetaanse monnik niet mag aangeraakt
worden door vrouwen. Na de zegening volgt een meditatiesessie, zoals elke woensdagavond.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141120_01386917

Pagina 1 van 2

Monnik te gast bij Asian Import (Wevelgem) - Het Nieuwsblad

15/03/16 16:47

(http://www.youronlinechoices.com/)

Ga deze lente met uw gezin skiën

ﬁnanciële en persoonlijke lening

Investeer in een IBIS Aalst

en geniet van de sneeuw én de

voor uw projecten, hier meer

hotelkamer en geniet van 7,2%

zon

informatie

bewezen rendement.

France.fr

Lening 2000-500000€

Zorgeloos investeren?

Advertentie

(http://ms.ligatus.com/be/campaigns/trackings/ligatus/be-nl/redirection.html)

Internal sales Medewerker
Niko
Ervaren Adviseur Beleggingen Gent
Azuro
CAD Design Engineer ( CATIA ) - Limburg
Teknik
Senior dossierbeheerder/ accountant Diksmuide
SBB Accountants & Adviseurs
SOLUTION SALES MANAGER
Ordina Belgium
Kantoordirecteur Ieper
SBB Accountants en Adviseurs
SOFTWARE IMPLEMENTATION ENGINEER – Agfa HealthCare
AT RECRUITMENT
Junior .Net ontwikkelaar m/v
SBB Accountants & Adviseurs
Tester Elektromotoren
Cofely Fabricom (GDF SUEZ)

Welke job zoek je?

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141120_01386917

Pagina 2 van 2

