Misbruik Mettavihari
Buddharama Tempel
Waalwijk, 29-05-2015

Beste slachtoffers,
Namens de Buddharama tempel wil ik u mijn excuses aanbieden en spijt betuigen voor misdragingen
van Mettavihari.
De schok was groot toen de NOS mij benaderde en de feiten voorlegde over deze man. Geen
moment heb ik getwijfeld aan de waarheid. Mijn eerste gevoelens tijdens het verwerken van het
nieuws waren: boosheid en medeleven.
Boosheid naar Mettavihari en medeleven met de slachtoffers.
Het is voor mensen die het zelf niet meegemaakt hebben onmogelijk om te weten hoe een slachtoffer
zich voelt, maar iedereen kan zich wel indenken dat dit verschrikkelijk moet zijn. Het bestuur van
Buddharama beseft dat dit nog een dagelijkse impact heeft.

Hoe zouden we nu verder kunnen helpen. We hebben hier goed over nagedacht en doorgesproken
met een slachtoffer van Mettavihari en hulpverleners. Tijdens de gesprekken heeft dit slachtoffer
aangegeven dat hij graag in gesprek wil komen met medeslachtoffers. Of dit toereikend of wenselijk is
voor alle slachtoffers weet ik niet.
De wensen en behoefte zal voor ieder slachtoffer verschillend zijn, om die redenen zouden wij dit aan
de slachtoffers over willen laten. Frank Uyttebroeck heeft zich beschikbaar gesteld om als
vertrouwenspersoon te fungeren, bij Frank kunnen de slachtoffers zich melden en hun wensen
kenbaar maken. E-mail frank.uyttebroeck@gmail.com website: www.frankuyttebroeck.nl
Frank heeft geen binding met de Buddharama tempel en hij heeft al eerder slachtoffers van misbruik
begeleid. Zo kunt u zonder invloed van de Buddharama tempel uw verhaal kwijt en ook aangeven hoe
hulp geboden kan worden.
Waarschijnlijk zullen er ook slachtoffers zijn die in gesprek willen komen met de Buddharama tempel,
dit kan dan via Frank of direct met mij. Ook hierbij zal alles vertrouwelijk behandeld worden.
Vanzelfsprekend zal het bestuur gedragscodes onder de loep nemen en maatregelen nemen om de
gelegenheid voor misbruik zoveel mogelijk te voorkomen in de toekomst

In het NOS is aangegeven dat de Buddharama tempel gesprekken voor slachtoffers zou organiseren
in de tempel zelf, dit is een misverstand. Mochten er gesprekken georganiseerd worden zal dit op een
neutraal gebied plaatsvinden. Vertegenwoordiger(s) van de Buddharama tempel zullen hier alleen bij
aanwezig zijn als dit de wens is van alle slachtoffers.

Hoogachtend,
Toine van Beek
Voorzitter, stichting Buddharama Temple
Toine.Buddharama@gmail.com

