Wensbeeld lokt ruim honderd boeddhisten - Het Nieuwsblad

15/03/16 16:46

© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

Wensbeeld lokt ruim honderd
boeddhisten
29/03/2014 om 03:00 door jhr

Twee van de honderdtal bezoekers die een wens kwamen doen bij het boeddhistische beeld.
Foto: evr

WEVELGEM - Het authentieke boeddhistische beeld lokte in een dikke week tijd al een

honderdtal boeddhisten naar Asian Import in Wevelgem. Filiep Vandelanotte, vader van
winkeleigenaar Bart, liet het overbrengen uit Nepal.
Het beeld van Chenrezig-Avalokiteshvara staat bij de ingang van de winkel in de Vanackerestraat omdat het
naar buiten moet kunnen kijken, vertelt Filiep Vandelanotte. Het beeld is inmiddels bezaaid met katha’s,
sjaals die boeddhisten in de handen van het beeld leggen om een wens te doen. ‘Ik schat dat er al zo’n
honderd boeddhisten zijn langsgekomen’, aldus Filiep.
‘Gisteren waren er twee Luxemburgse monniken in een rolstoel. Er zijn ook monniken en lama’s uit NoordFrankrijk langsgeweest. Zij bliezen op trompetten en luidden cimbalen om de kwade geesten en demonen te
doen verdwijnen. Daarna hebben ze rijst geofferd. Het was spectaculair om te zien, maar we hebben mogen
stofzuigen na afloop’, lacht Filiep.
Ook de uit Thailand afkomstige Nopphakao Satpradit kwam het beeld vereren. Ze woont al elf jaar in
Oostduinkerke. ‘Toen ik hoorde dat dit beeld in de streek was, moest ik hier gewoon naartoe’, zegt ze.
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Conny Vanbossel kwam de boeddha dan weer vragen om langer gezond te mogen blijven. Ze heeft immers
last van reuma en parkinson.
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