bouwen

Binnenkort kan in Homeruskwartier worden begonnen met de
bouw van de Shiv Mandir, het hindoestaans cultureel centrum.
Vorig jaar werd feestelijk de symbolische eerste paal geslagen.
Inmiddels zijn alle formaliteiten rond en is het wachten op het
startsein. De oplevering is gepland in de eerste helft van 2014.

Jan Bochmann Architecten

Wie goed heeft opgelet, weet dat de Shiv
Mandir aan de Trojestraat in het centrum van Homeruskwartier gebouwd
wordt. Tot nu toe is er tegenover Campus Homerus niet veel meer te zien dan
een houten paal en een bord. Maar binnenkort kan er worden begonnen met de
bouw en nog geen jaar later zal Homeruskwartier een heuse tempel rijk zijn.
Wat kunnen we ons voorstellen bij een
hindoeïstische tempel in het toekomstige
bruisende centrum van de wijk?
Bezienswaardigheid
Kishoor Nanhoe van Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam beantwoordt graag
onze vragen. “Naar schatting telt Almere
circa 21.000 Hindoestaanse inwoners.
Onder hen leeft de wens om hier een
cultureel centrum te bouwen, in navolging van Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag. De functie van een gebouw als dit
gaat veel verder dan alleen een tempel
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voor religieuze doeleinden. Om te beginnen wordt het, vanwege de bijzondere
architectuur, een bezienswaardigheid.
Het ontwerp is geïnspireerd op klassieke Indiase tempelbouw. In de grote
binnenruimte ontstaat een bijzondere
sfeer door de daglichtinval via de ramen
achter opengewerkt metselwerk. Als het
buiten donker is, zorgt de verlichting
van deze zaal voor een lantarenachtige
uitstraling aan de buitenkant. Op deze
manier krijgt de mandir een uitnodigend
en vriendelijk karakter dat tussen de andere gebouwen in de wijk past.
Ontmoetingsplaats
Het gebouw zal een ontmoetingsplaats
zijn voor iedereen. Er komt een uitgebreid programma van cursussen en workshops. Denk aan onderwerpen als taal,
literatuur, yoga, dans, muziek en vegetarisch koken. Bovendien zal er plaats zijn
voor opvang en begeleiding van mensen

die hulp nodig hebben. We hopen veel
jongeren aan te trekken, want zij zijn
de toekomst en maken de stad levendig.
Verder zal het mogelijk zijn om ruimte te
huren voor bruiloften en bijeenkomsten.
Volgelingen van andere hindoeïstische
stromingen en andere religies mogen er
diensten houden.
De gemeente heeft een ruime parkeerplaats naast de toekomstige Homerusmarkt toegewezen voor de bezoekers van
de mandir. Door de bouwwijze en goede
isolatie zal er geen sprake zijn van geluidsoverlast voor omwonenden”.
Tolerantie
Het hindoeïsme is moeilijk samen te vatten in een notendop. Het is de oudste
nog levende religie ter wereld. Er zijn
verscheidene heilige geschriften, waarvan niet precies bekend is wanneer ze
geschreven zijn. Er is geen sprake van
een enkele hoofdstichter, zoals een profeet. Het hindoeïsme kent veel stromingen. Er zijn hindoes die in meerdere goden geloven en hindoes die in één god
geloven – zij zien alle goden als facetten
van de ene god. Een bij hindoes bekende
metafoor is die van het hindoeïsme als
stam van een boom, waar alle andere
godsdiensten als bladeren aan groeien.
Dit verklaart hun tolerantie ten aanzien
van andersdenkenden.
Het hindoeïsme kent minstens evenveel feesten als goden. Eén van de bekendste feesten is Holi, een uitbundig
voorjaarsfeest, dat verband houdt met
Vishnu. In de herfst wordt het lichtfeest
Divali gevierd op de donkerste nacht van
het jaar. De meest gebruikelijke manieren van aanbidden zijn het zingen van
gebeden of mantra’s, het doen van offeringen of het gebruiken van beelden.
Erediensten vinden thuis plaats of in een
tempel – binnenkort ook in de mooie
Shiv Mandir in Almere Poort!
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