
Ontwikkelingen en vervolgstappen 
 
July 2019 
Een project team bestaande uit nauw betrokken Dhamma helpers wordt 
samengesteld om het gehele project voor te bereiden. 
 
December 2019 
Competitie voor het vinden van een architect - DMOA wordt gekozen, een 
bekend architectenbureau uit Leuven (België). 
Het projectteam werkt nu nauw samen met de architecten, het bestuur en 
de verschillende commissies om een ontwerp te maken voor het keuken-
eetzalen gebouw. 
 
Maart 2020 
Dankzij een aangeboden grote lening komt het bestuur tot het besluit om 
tegelijkertijd ook te starten met het nieuwe accommodatie gebouw voor 
de mannen. 
 
Juni 2020 
Het eerste ontwerp voor het KDB is gereed. 
 
November 2020 
Contracten worden getekend met DMOA voor een gedetailleerd ontwerp 
van het KDB. 
Het ontwerp wordt ingebracht bij de gemeente voor de aanvraag van een 
bouwvergunning.  

  
Februari 2021 
Contract wordt getekend met DMOA voor een gedetailleerd ontwerp van 
het mannen accommodatie gebouw. 
 
Maart 2021 
De bouwvergunning voor het KDB wordt goedgekeurd door de gemeente. 
Het ontwerp voor het mannenverblijf wordt ter goedkeuring ingebracht bij 
de gemeente.  
 
Mei 2021 
Er wordt een bouwteam opgestart waarin de architecten en het Pajjota 
project team, samenwerken met technisch ontwerpbureau BAST and 
bouwmaatschappij SIDATI voor het constructiewerk. 
 

Juli/Augustus 2021 
Het projectteam en het keuken committee van Pajjota werken 
gedetailleerde plannen uit voor de indeling van de keuken en de 
eetzalen.   Keuken apparatuur wordt geselecteerd. 



De tuincomissie en twee landschapsarchitecten worden ingeschakeld om 
samen met het projectteam een nieuw tuinontwerp te creëren, passend 
bij de gehele nieuwe layout van het centrum. 
 
De bouwvergunning voor het mannenverblijf is goedgekeurd door de 
gemeente. 
 

September 2021 
De grondwerkzaamheden voor beide gebouwen gaan van start 
tijdens de ‘sit & serve’ periode van 13 tot 24 september. 
 
Een  time-lapse camera wordt geïnstalleerd zodat geïnteresseerde oud- 
studenten de voortgang van het gehele bouwproces kunnen volgen. 
 
We verwachten dat de twee gebouwen klaar zullen zijn in 2022. 
 


