
Van: 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 22:25 
Aan: griffie 
 
Onderwerp: Bala bewustzijnscentrum 
 
Beste Gemeenteraadsleden, 
 
Ik ben nauw betrokken bij bewustzijnscentrum Bala aan de Trompstraat 1. Ik volg er al jaren 
yogalessen en heb daar ook mijn coachingpraktijk voor mensen die een gesprekspartner zoeken op 
het gebied van zingeving en spiritualiteit. 
 
Ik heb begrepen dat er plannen zijn voor woningbouw op deze locatie. Het is zeer begrijpelijk dat er 
aandacht voor woningbouw is, maar ik mag aannemen dat daar meerdere locaties voor in 
aanmerking zouden kunnen komen in Huizen dan specifiek de Trompstraat, waar al veel 
woningbouw - zowel koopwoningen als sociale woningbouw - staat. 
 
Ik denk dat het belangrijk is, voor Huizen zelf én de inwoners voor Huizen, dat er (meer) aandacht is 
voor kunst, cultuur, theater, zingeving en spiritualiteit. Met de bouw van de Krachtcentrale is daar 
een enorme impuls aan gegeven, een bijzondere plek waar mensen graag zijn. Bala beantwoordt 
zeker ook aan een bepaalde behoefte die onder meerdere lagen van de bevolking leeft. Het is niet 
alleen de spiritueel ingestelde mens die yogalessen wil volgen, maar zeker ook de oudere die soepel 
wil blijven met Tai Chi, de stilte-meditatie-avonden voor bezinning en verbinding in tijden van 
onzekerheid maar ook als groeikans. Hoe belangrijk is het - ook een functie die de kerk altijd heeft 
gehad - dat ook het spirituele in de mens, het deel dat zingeving zoekt, gevoed wordt en aandacht 
krijgt? Op juist zo’n bijzondere en inspirerende plek in de wijk. Maar niet alleen dat, Bala biedt een 
breed scala aan cursussen en workshops op het gebied van groei en bewustzijn. En uniek: allemaal in 
1 centrum! 
 
Geeft u Bala een kans voor een nieuwe start waarbij we ook graag nadenken over een nieuwe opzet 
en structuur. Maar altijd met het maatschappelijk doel in ons achterhoofd: een centrum van 
ontmoeting, verbinding, inspiratie en groei. 
 
Met hartelijke groet, 
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	Van: Lisa Ginus <lisaginus@gmail.com>

