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Het bestuur van Metta Vihara heeft enkele richtlijnen opgesteld voor het komen en voor het verblijven in het 
retraitecentrum. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van de Nederlandse en Vlaamse overheid die we nauwgezet volgen. 
Veranderingen van overheidswege worden direct toegepast op onze specifieke richtlijnen. 

Algemene richtlijnen 
 
De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn vanuit de overheid ongewijzigd. Ook na 
vaccinatie kunnen mensen elkaar nog steeds besmetten. Blijf handen wassen en blijf afstand houden.  
Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. 

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels 

Elke gast heeft in Metta Vihara zijn eigen kamer met uitzondering van mensen die met elkaar wonen. Zij kunnen wel 
een kamer delen. 

1. Elke kamer heeft een douche en toilet. We vragen de mensen alleen hun eigen toilet te gebruiken (en niet de 
toiletten beneden in de gang). 

2. We vragen iedereen om bij het verlaten van de kamer steeds eerst de handen te wassen. 
3. Als je je beweegt door het gebouw graag een mondkapje dragen; deze kan af als je weer gaat zitten. Er zijn 

mondkapjes aanwezig voor geval je ze vergeten bent.   
4. We hebben twee trappen in Metta Vihara. De ene trap wordt alleen gebruikt om naar boven te gaan en de andere 

trap om naar beneden te gaan. Dit om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren. 
5. Kom je elkaar tegen bij een deur dan heeft degene die naar buiten gaat voorrang. 
6. Desinfecteer je handen als je het gebouw binnen komt. Hiervoor staan spullen bij de ingang. 
7. Maak regelmatig de deurknoppen en de lichtknoppen schoon.  
8. Merk je dat je klachten hebt, meld dit dan direct. In de meeste gevallen zullen we je dan vragen het gebouw te 

verlaten. 

De meditatieruimte 
 
Bij naar binnen en buiten gaan in de meditatieruimte, bij het bewegen, is het dragen van een mondkapje de afspraak. 
Dit mondkapje kan af als je zit.  

De meditatieruimte is ongeveer 6m x 10m. We leggen van tevoren matjes neer met een tussenruimte van 1,5 meter. 
Voor partners of andere samenwonenden in één huishouden kan de tussenruimte kleiner zijn. 

In de meditatieruimte kan gezongen worden door één persoon, mits met mondkapje. Het in groepen samen zingen 
wordt in Metta Vihara nog niet gedaan. Dit wordt vanuit de overheid dringend afgeraden en dat volgen wij (mee 
‘hummen’ kan wel). 

In de meditatieruimte kan gesproken worden met meerdere mensen. Bij het spreken is het mondkapje niet 
noodzakelijk. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


Het gebruik van maaltijden 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er verschillende mogelijkheden voor het serveren en nuttigen van de 
maaltijden. Aan het begin van elke retraite wordt hierover instructie gegeven. 

Serveren en opscheppen van de maaltijden: 

• Het eten wordt op een lange tafel klaargezet. Opscheppen doet ieder zelf, na eerst het handen wassen. We 
bewegen ons rustig door de ruimte met inachtname van de afstand t.o.v. elkaar. 

• Wil je voor een tweede keer opscheppen, was dan weer je handen voordat je de handvaten van de opscheplepels 
opnieuw aanraakt.  

• Voor de broodmaaltijd wordt het broodbeleg in kleine bakjes gedaan. Ieder kan dan een bakje pakken. Om 
verspilling te voorkomen kun je je naam op een bakje zetten zodat deze meerdere keren te gebruiken is. 

 
Zitplaatsen: 
 
Er is de mogelijkheid om te eten op verschillende plekken in het retraitecentrum. Kies in alle gevallen voor ruimte en 
afstand t.o.v. elkaar. In de eetzaal zijn zitplaatsen aangegeven met 1,5 meter afstand in acht genomen. Graag je aan 
deze afstand houden. Door deze maatregel zijn de zitplaatsen in de eetzaal beperkt. Je kan eten in verschillende 
ruimtes van het retraitecentrum (op de eigen kamer, aan tafel in de gang op de begane grond, aan tafel in de gang 
boven, in de bibliotheek, buiten op het overdekte terras of in de tuin). 

Gebruik van de keuken 
 
Desinfecteer je handen goed bij binnenkomst in de keuken. Het dragen van een mondkapje in de keuken is verplicht. 
We realiseren ons dat er momenten zijn dat er i.v.m. koken veel warmte vrij komt en dat een mondkapje dragen niet 
prettig is. Toch houden we aan het uitgangspunt, ook voor brildragers: in de keuken mondkapje op.   

Afstand houden t.o.v. elkaar in de keuken is een extra aandachtspunt dat gewaar zijn en creativiteit vraagt. Er kunnen 
maximum 2 personen tegelijkertijd in de keuken aanwezig zijn en er kan slechts 1 persoon de oven en het fornuis 
bedienen. 

In nood is er de mogelijkheid om de bewoners van Metta Vihara te vragen om te helpen met koken.  

De afwasruimte in de keuken biedt slechts plaats voor maximaal 2 personen. Verstandig bij het afruimen is dat 2 
personen in de afwasruimte aan de slag gaan en dat 1 andere persoon het afruimen en schoonmaken van de eetruimte 
op zich neemt. Dat scheelt heen- en weer lopen. 

Heb je vragen? 
 
Tijdens retraites proberen we discussie over corona (regels) te vermijden en anders deze discussie zo klein en zo kort 
mogelijk te houden. Er zijn zoveel verschillende meningen mogelijk, een gesprek is gestart voor je erg in hebt en dat kan 
je gedachten (als zintuig!) extra bezighouden en afleiden. Heb je vragen of maak je je zorgen tijdens je verblijf, praat 
dan afzonderlijk met de organisator. In uitzondering is er ook de mogelijkheid om een bewoner van het woonhuis van 
Metta Vihara om advies te vragen. 


