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Wat voor jubileum vieren
jullie? 
Sinds 2005 is het Dharma-
huis, centrum voor zenmedi-
tatie, actief in Leeuwarden.
We hebben steeds gebruik
gemaakt van verschillende
locaties. Vijf jaar geleden
hebben wij de beschikking
gekregen over ons eigen
onderkomen op de Tuinen 15
in Leeuwarden. Na een grote
renovatie, die we door een
crowdfundingsactie gefinan-
cierd hebben, werd het offici-
eel geopend in aanwezigheid
van toenmalig burgemeester
Ferd Crone.

Hoe bevalt het in het
centrum van Leeuwarden?
Gelukkig is de Tuinen, aan de
kant waar wij zitten, alleen
voor bestemmingsverkeer
toegankelijk. Daardoor is het
vrij rustig. We hebben bewust
gekozen voor een plek mid-
den in de stad, omdat we de
rust en stilte die we in de
meditatie ervaren ook willen
meenemen in de activiteit
van ons dagelijks leven.

Wat doet het Dharmahuis
precies? 
We bieden de gelegenheid
om samen met anderen te
mediteren en om ons te be-
zinnen op hoe we in vrede
kunnen leven met onszelf en
de wereld om ons heen. 
Dit is een leerproces en het is

waardevol om dat samen met
anderen te doen. Het is onder-
steunend om bijvoorbeeld te
merken dat we niet de enige
zijn die het moeilijk vinden
om met bepaalde emoties of
gedachten om te gaan. 
Het is belangrijk om ook in
het dagelijks leven ruimte te
maken voor meditatieve
momenten. Door wekelijks
bij elkaar te komen worden
we er steeds aan herinnerd
om dat ook werkelijk te doen.
Het is veel lastiger om dat in
je eentje te doen. Er is een
doorlopende meditatiecursus
op de woensdagavond, op de
vrijdagmiddagmiddag en
digitaal op de maandagavond.
Daarnaast is er een maande-
lijkse studiebijeenkomst. 

Is mediteren moeilijk?
Aan de ene kant is het niet zo
moeilijk om 25 minuten stil
te zitten. Alhoewel sommige
mensen daar misschien eerst
wat oefening voor nodig
hebben. Wat wel moeilijk
kan zijn is, dat als je stil zit, je
met je eigen gedachten en
gevoelens geconfronteerd
wordt. We kunnen leren om
daar liefdevol en verstandig
mee om te gaan. Tijdens de
cursusavonden bespreken we
dat met elkaar.

Waarom organiseren jullie
veel activiteiten in de
natuur? Het is gewoon fijn

om in de natuur te zijn. We
kunnen er ook veel van leren,
bijvoorbeeld om met de
stroom mee te gaan in plaats
van er tegenin te zwemmen
en om creatief te reageren op
wat we tegen komen. 
We organiseren in ieder
jaargetijde een wandeling in
stilte, in de zomer is dat een
wadlooptocht. In augustus is
er jaarlijks een natuurretrai-
te, waarin we vijf dagen in de
natuur verblijven. 
We mediteren er en proberen
onze ervaring uit te drukken
in een gedicht, tekening of op
een andere manier. Er wordt
heerlijk voor ons gekookt.

Kan iedereen eraan mee
doen?
Ja, iedereen is welkom bij al
onze programma’s. Op 4
september is er een introduc-
tiemiddag waar belangstel-
lenden kennis kunnen ma-
ken met het Dharmahuis en
met mediteren. 
Aansluitend is er op donder-
dagavond een introductiecur-
sus van drie wekelijkse bij-
eenkomsten. 
Ook op een ander tijdstip
kunnen belangstellenden
contact opnemen met het
Dharmahuis om kennis te
maken.

Hoe ben jij zelf met
mediteren begonnen?
In 1996 zag ik een program-

ma op de televisie over de
opening van het internationa-
le zencentrum de Noorder
Poort in Drenthe. Ik ben daar
gaan kijken en het sprak me
meteen erg aan. 
Nadat ik een aantal keer aan
programma’s meegedaan
had, besloot ik om de volledi-
ge training als boeddhistische
non te doen. Ik heb er uitein-
delijk zeven jaar gewoond en
getraind. Toen vroeg de zen-
meester of ik in Leeuwarden
een zencentrum wilde oprich-
ten.

Waarom in Leeuwarden?
In die tijd was er nog geen
gelegenheid om zen medita-
tie te beoefenen en er was
wel vraag naar. Ik was bekend
met Leeuwarden omdat ik er
mijn studie gedaan had en
vervolgens een aantal jaar in
het Blijf van m’n lijf-huis
gewerkt had.

Wat heb jij zelf gehad aan
de meditatie?
Ik ben er milder door gewor-
den en heb meer zelfvertrou-
wen gekregen. Ik heb ook
geleerd wat echt belangrijk is
in mijn leven, namelijk om
aanwezig te zijn en om de
dingen die ik doe met aan-
dacht te doen.

Meer informatie: www.dhar-
mahuis.nl, 06-11755886 of
contact@dharmahuis.nl. 

,,Ik ben milder geworden
door te mediteren” 
Stichting Dharmahuis viert haar vijfjarig jubileum. In deze Doorloper vertelt be-
stuurslid Tenjo Schröder onder andere over het effect van mediteren. ,,Ik ben er
milder door geworden en heb meer zelfvertrouwen gekregen.” 

Het bestuur. Vlnr: Frank Hitman, Joeke Ploeg, Relinde van der Stouwe en Tenjo Schröder. Eigen foto

LEEUWARDEN De Wissel wil
het volgende asieldier onder
de aandacht brengen: poes
Karin. 
Ze is bij De Wissel gekomen
met een stel kittens. Nu die
inmiddels opgegroeid en het
nest ontvlogen zijn, is ook
Karin klaar voor de verhui-
zing naar haar nieuwe stekje.
Karin is een poes met twee
kanten. De ene kant wil heel
graag aandacht, kan enorm
kroelen en is ontzettend lief.
Haar andere kant vindt men-
sen heel spannend. Ze komt
wel op je af maar blaast en
durft ook uit te halen. Deze
tweestrijd die ze heeft is
grotendeels te wijten aan het
sterke moederinstinct. Het
beschermen van haar kittens
was erg belangrijk voor Ka-
rin, waardoor ze vrij fel kan
zijn. Nu de kittens uitgevlo-
gen zijn, lijkt ze langzaamaan
wat te kalmeren.
De verwachting is dat ze in
een stabiel en rustig huis,
waar ze de tijd krijgt om te
ontspannen en meer zelfver-
trouwen kan krijgen, steeds
meer haar lieve kant zal
tonen. 
Hoe lang dit zal duren is niet
te zeggen. De kans bestaat
ook dat ze altijd een poes zal

blijven met een pittig karak-
ter en een eigen willetje. Lief
wanneer het haar uitkomt,
maar erg goed in het aange-
ven van haar grenzen, even-
tueel door middel van een tik.
Voor nu is het altijd nog een
verrassing in wat voor bui je
Karin gaat treffen. Of je krijgt
een kopje, of een tik. 
Om deze reden plaatst De
Wissel Karin niet bij kinde-
ren, honden of andere katten.

Heb jij een rustig en stabiel
huishouden, geduld en ben je
niet bang om eens een tik te
krijgen? 
Neem dan contact op via
058-2664300 of info@dieren-
opvangdewissel.nl. ■�

Asieldier van de week

Karin. 

Drie weken geleden adviseer-
de ik u: Stel eens een vervolg-
vraag. Als iemand zegt: ,,Het
gaat goed met me?” Dan
vraagt u: ,,Waar maak je dat
uit op?”
Een muziekliefhebber vraag
ik naar z’n mooiste muziek.
,,Jimmy Lafave! Kijk maar op
YouTube”, zegt hij. Daar zie
ik het laatste optreden van
deze singer-songwriter.
Breekbaar zingt hij ‘Good-
night Irene’. Hartverscheu-
rend. Niet eens eigen num-
mer, maar – belangrijker –
gewoon een prachtig lied.

Ik moet denken aan het af-
scheidsconcert van de Friese
zanger / accordeonist Kobus
Algra. Zijn laatste woorden
tegen zijn publiek waren van
Ede Staal, dus Gronings: ,,’t
Het nog nooit, nog nooit zo
donker west. Of ‘t wer altied
wel weer licht.” Kobus wilde
troosten en hoop geven.
Eigen nummer? Eigen taal?
Áls het er op aan komt doet
het er niet toe. Muziek gaat
van hart tot hart.
Dus: een vervolgvraag is
prima, een muziekvraag nog
beter. ■�

Ate de Jong

Stileven

Vraag naar muziek

Zie ook: www.huisaanhuisleeuwarden.nl
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