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BOEDDHIST ISCHE UNIE  NEDERLAND
Nieuwsbrief BUN 20/07/2017

Berichtgeving over Sogyal Rinpoche

Amsterdam, 20 juli 2016

Aan de leden van de BUN
 
In een uitzending van Brandpunt op 13 juni jl. is aandacht besteed aan de al langer
bestaande kritiek op de boeddhistische leraar Sogyal Rinpoche, oprichter en spiritueel
leider van Rigpa. Naar aanleiding hiervan is het bestuur van de BUN in overleg
getreden met het bestuur van Rigpa Nederland.
 
Vorige week heeft een groep van zijn leerlingen een brief aan Sogyal Rinpoche
geschreven, die ook per e-mail aan een deel van zijn sangha gestuurd is. Deze
leerlingen volgen al decennia lang onderricht van hem en hebben prominente posities
binnen Rigpa. De aantijgingen tegen Sogyal Rinpoche die in deze brief beschreven
worden zijn daarbij zeer ernstig. Het bestuur van de BUN neemt deze zaak dan ook
uiterst serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat dit eveneens geldt voor het bestuur van
Rigpa Nederland.
 
Ons hart gaat uit naar al die mensen die betrokken zijn, of zijn geweest, bij Sogyal
Rinpoche en Rigpa, en die getroffen zijn door de beschreven feiten of de berichtgeving
hierover.
 
Vanwege de vakantieperiode kan het even duren voor we hierop nader terugkomen,
maar we zullen dit zeker doen.
 
Mocht je in de tussentijd vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met
een van de leden van het bestuur. Omdat ik zelf aangesloten ben bij Rigpa, kan het
zijn dat je vragen hebt aan mij, maar je kunt ook een van de andere bestuursleden
benaderen.
 
Voor het ethisch beleid van de BUN wordt verwezen naar de uitleg hierover op onze
website: www.boeddhisme.nl/over-de-bun/, onder het kopje ‘Veiligheid en integriteit’.
De Dharma Advies Raad (DAR) van de BUN is op verzoek van het bestuur al enige
tijd bezig met een inhoudelijk stuk over de rol van leraar en leerling. Dit document is in
het stadium van afronding en zal op de eerstvolgende ALV worden gepresenteerd.
 
Met vriendelijke groet,
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