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Beleidsplan St. Leven in Aandacht 2013 – 2017   

Vastgesteld 25 januari 2014 

 

In dit beleidsplan richten we ons op de verdere ontwikkeling van St. Leven in Aandacht. Deze wil zich de 

komende jaren meer naar buiten te richten door meer bekendheid te geven aan de beoefening van het 

boeddhisme volgens Thich Nhat Hanh en de Plum Village gemeenschap, aan de bij de stichting aangesloten 

sangha’s en aan de activiteiten die in dit kader worden georganiseerd. Ook wil zij maatregelen treffen om 

verdere groei van de gemeenschap in Nederland en Vlaanderen te ondersteunen. Dit vereist een stabiele en 

meer professionele organisatie.  

Achtergrond 
 

Stichting Leven in Aandacht is in 1995 opgericht en heeft tot doel de studie en beoefening van het boeddhisme 

volgens de leer van de Vietnamese zenmeester Thich Nhat Hanh te bevorderen. Dit doet zij door
1
: 

- Het ondersteunen van sangha’s in de traditie van Thich Nhat Hanh en Plum Village 

- Het organiseren van cursussen en retraites 

- Het organiseren van de komst en activiteiten van leraren 

- Het werven van fondsen en financiële ondersteuning van projecten in Vietnam  

- Het samenwerken met verwante organisaties. 

 

De stichting is een organisatie met een gemengd karakter. Enerzijds organiseert zij activiteiten in de traditie van 

zenmeester Thich Nhat Hanh (o.a. Dagen van Aandacht en retraites), ondersteunt lokale en thematische 

sangha’s binnen deze traditie en verzorgt ze de communicatie binnen de gemeenschap en naar buiten toe. 

Anderzijds is zij een fondswervende organisatie, erkend door de Nederlandse overheid als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). De fondswerving is in hoofdzaak gericht op projecten voor kinderen in Vietnam. De 

stichting is volledig afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Zij maakt geen gebruik van subsidies en kent 

geen sponsoren.  

Leven in Aandacht groeit 
 

De afgelopen jaren is de gemeenschap van Leven in Aandacht gegroeid, zowel in Nederland als in Vlaanderen.  

 Het aantal sangha’s steeg van 60 (01-01-2010) naar 82 (01-01-2014), de Wake Up jongerensangha’s 

meegerekend. Zie onderstaande tabel.  

Sangha's & Centra (met vermelding op de 

website) 

1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 

  Aantal Sangha's in NL 45 49 45 50 54 

  Aantal Sangha's in BE 11 11 11 12 14 

  Aantal Sangha's voor jongeren (Wake Up) 1 4 7 9 11 

  Aantal thematische Sangha's 3 3 3 3 3 

  Aantal centra  4 4 4 4 4 

 

                                                           
1
 vrij weergegeven, naar de statuten van 1995 
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 Ook het aantal activiteiten in de traditie van Thich Nhat Hanh nam de afgelopen jaren toe. Daarover zijn 

geen cijfers beschikbaar. Er zijn inmiddels vier centra binnen de traditie die dit cursus- en retraiteaanbod op 

reguliere basis verzorgen, naast incidenteel aanbod van sangha’s en andere centra. In drie van de centra 

verzorgen vier dharmaleraren cursussen en retraites.  

 Sinds 2010 is er jaarlijks een grote, Nederlandstalige retraite met Thich Nhat Hanh in het European Institute 

of Applied Buddhism (EIAB) die door honderden mensen wordt bijgewoond.  

 Het aantal donateurs van St. Leven in Aandacht is gegroeid van 633 in 2009 naar 913 per 31 december 

2013. Deze mensen ontvangen driemaal per jaar de Klankschaal.  

 De opbrengst van de donaties voor de stichting steeg van €15.790 in 2009 naar €34.603 in 2013. 

 De opbrengst van de donatiecampagne voor de Vietnamprojecten is toegenomen van €21.445 in 2009 tot 

€32.107 in 2013. Deze donaties werden volledig doorgeleid aan de fondsen waarmee wordt 

samengewerkt: het Maitreyafonds in Duitsland en Eurasia in Zwitserland. Beide fondsen hebben banden 

met Plum Village en worden geïnspireerd door het geëngageerd boeddhisme van Thich Nhat Hanh. 

 Ook aan de Plum Village gemeenschap werd jaarlijks veel geld afgedragen, mede afhankelijk van de 

jaarlijkse activiteiten (bv lezing Thich Nhat Hanh in Den Haag). 

 De website, nieuw opgezet in 2010, kent een aantal van ca. 8000 unieke bezoekers per maand en de 

digitale nieuwsbrief stond eind 2013 op 3835 abonnees. 

Al met al is Leven in Aandacht aan het uitgroeien tot een van de grotere boeddhistische organisaties in het 

Nederlands taalgebied en heeft de beoefening in de traditie van Thich Nhat Hanh en Plum Village betekenis 

voor vele duizenden mensen en hun omgeving in Nederland en Vlaanderen. 

 

Aandachtspunten 

 Hoewel Thich Nhat Hanh zeer bekend is en zijn boeken grote aftrek vinden in het Nederlands taalgebied 

(jaarlijks worden meerdere boeken vertaald en uitgegeven) is de praktijk van zijn beoefening minder 

bekend. In het boeddhistische landschap in Nederland en Vlaanderen is Leven in Aandacht nog te weinig 

zichtbaar. Ook naar het grote publiek toe zou meer bekendheid gegeven kunnen worden aan het 

gedachtegoed van Thich Nhat Hanh en aan de mogelijkheden deel te nemen aan activiteiten. 

 

 Er is een toenemende belangstelling voor boeddhistisch onderricht (Dharma) zowel bij beoefenaars als bij 

belangstellenden. Dit blijkt als dharmaleraren Dagen van Aandacht bij de sangha’s begeleiden of 

weekendretraites geven. Het aanbod door monastieke en leken dharmaleraren kan worden uitgebouwd tot 

een volwaardig programma voor boeddhistisch onderricht, zowel voor beginners en gevorderden. Indien 

georganiseerd door de stichting zelf draagt het bij aan de versterking van de identiteit van Leven in 

Aandacht kunnen versterken.  

 

 De rustige en geleidelijke groei van de gemeenschap Leven in Aandacht betrekt steeds meer mensen bij de 

beoefening. Tot nog toe weet de stichting mee te groeien en het aantal betrokken vrijwilligers en 

werkgroepen uit te breiden. In de toekomst zal professionalisering noodzakelijk zijn om de groei van het 

aantal sangha’s en activiteiten bij te kunnen benen en ervoor te zorgen dat de belasting van de vrijwilligers 

binnen de perken blijft. In eerste instantie kan dit gebeuren door het aantal vrijwilligers uit te breiden en 

meer te selecteren op basis van competenties. Uiteindelijk zal het nodig zijn gebruik te maken van betaalde 

dienstverlening om alle administratieve en secretariële werkzaamheden op dagelijkse basis uit te kunnen 

blijven voeren. 

 

 Het aantal jongerensangha’s neemt toe en het aantal jongeren dat deelneemt aan de jongerenactiviteiten 

eveneens. Op termijn zal een doorstroming ontstaan van jongeren naar de bestaande sangha’s van Leven in 

Aandacht. Meer aandacht voor samenwerking en ontmoeting is hiervoor nodig. Hierbij kan ook nieuw elan 
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en inspiratie doorstromen naar Leven in Aandacht. 

 

 De opbrengst van de donatiecampagne voor Vietnam is sinds 2009 verdubbeld. Door betere en meer 

actuele informatie op de website en in de Klankschaal raken meer mensen gemotiveerd te doneren. Deze 

bijdrage betekent allereerst een invulling van ons geëngageerd boeddhisme. Een hogere opbrengst in de 

toekomst is ook nodig om onze projecten in Vietnam beter te kunnen ondersteunen, gezien de sterk 

stijgende kosten aldaar. 

 

 Vrede en bescherming van de Aarde zijn kernpunten in de leer van Thich Nhat Hanh. Op dat vlak kan naast 

de individuele beoefening ook de deelname van sangha’s en beoefenaars aan activiteiten van organisaties 

in Nederland en Vlaanderen een punt van aandacht zijn (bv vredesweek, autoloze zondag e.d.). 

 

Doelstellingen voor de komende 5 jaar 

 Ondersteunen van de stabiele groei in kwaliteit en aantal sangha’s, activiteiten en deelnemers aan 

activiteiten. 

 LIA meer eigen gezicht geven door meer bekendheid aan onze beoefening en aan alle activiteiten. Dit 

vereist een betere communicatie intern en naar buiten; social media, website, nieuwsbrief, drukwerk, 

mondeling, alles in evenwicht met elkaar. 

 Een eigen LIA aanbod van boeddhistisch onderricht; programma en activiteiten ontwikkelen; locaties 

zoeken. Daarnaast jaarlijks grote retraite in en samen met EIAB 

 Vrijwilligersgroep uitbreiden en meer gericht op competenties nieuwe mensen werven; de onderlinge 

afstemming en samenhang bevorderen. 

 Evenwicht tussen kosten en opbrengsten LIA bewaren en behouden. Transparantie in financieel beheer 

bevorderen. 

 Betrokkenheid van sangha’s en beoefenaars bij Vietnamprojecten stimuleren door gerichte en regelmatige 

PR. 

 Samenwerking en ontmoeting met Wake Up jongeren versterken  

 Aansluiting zoeken en samenwerken met verwante organisaties, zowel boeddhistische als niet-

boeddhistische (vredesinitiatieven, initiatieven tegen opwarming van de aarde). 

 

Concreet betekent dit: 

Kwantitatief 

 Van 82 Sangha’s in NL en Vlaanderen in 2013 naar 100 Sangha’s in 2017 

 Van 913 naar  1200 donateurs in 2017 (tevens Klankschaal abonnees) 

 Van € 35.000 donatie-inkomsten naar €  50.000 donatie-inkomsten voor LIA.  

Toegroeien naar een budget om een betaalde professionele diensten mogelijk te maken. 

 Donaties voor de Vietnam projecten vergroten van €32.000 naar €42.000 in 2017 
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 Aantal nieuwsbriefabonnees van 3800 naar 5000  

 Van 30 vrijwilligers in de vaste kern ( bestuur, webredactie, Klankschaal, Sangha Opbouw, Administratie, 

Werkgroep  Boeddhistisch Onderricht) naar 50 vrijwilligers in 2017. 

Kwalitatief 

 Meer mensen de gelegenheid geven kennis te maken en actief deel te nemen aan deze beoefening, via 

activiteiten als Dagen van Aandacht en retraites en deelname aan de sangha’s. 

 Mogelijkheid bieden voor individuen en sangha’s de beoefening te verdiepen door aanbod van 

boeddhistisch onderricht  

 Continuïteit overdracht leer van Thich Nhat Hanh borgen door dharmaleraren (to be) meer gelegenheid te 

geven cursussen en retraites te organiseren  

 Meer invulling geven aan toegepast /geëngageerd boeddhisme (Vietnam, vrede, milieu) 

 

Actiepunten 2013 - 2017 

 Samenhangend communicatiebeleid ontwikkelen 

 Verbeteren donateurswerving en vasthouden huidige donateurs 

 Versterken en uitbreiden werkgroepen 

 Uitbreiden aantal vrijwilligers; gerichte werving van gekwalificeerde mensen; samenhang vrijwilligers 

versterken 

 Bestuur: nieuwe bestuursleden werven op basis van kwaliteiten en verbindingen 

 Ontwikkeling en organisatie van LIA-Voetsporenprogramma voor boeddhistisch onderricht 

 Locatie(s) zoeken voor activiteiten van LIA Voetsporenprogramma 

 Plan van aanpak maken voor versterking secretariaat (o.a. overdracht financiële en donateursadministratie 

in 2015) 

 Samenwerking met Wake Up uitbouwen; doorstroom naar Leven in Aandacht sangha’s. 

 Inspiratie voor de Vietnamprojecten voeden door beter contact met de projecten en de beide fondsen 

(Maitreya en Eurasia). 

 

 

 


