Levensloop Bhrigu GHIMIRE (°30/01/1984)
Bhrigu werd op 30 januari 1984 geboren in Kathmandu, Nepal. Hij is enig kind.
Hij groeide op in Nepal en deed er zijn middelbare studies.
De vader van Bhrigu kwam in 1999 naar België.
In de zomer van 2001 kwam Bhrigu naar ons land omdat zijn moeder het gezin wilde herenigen.
Maar Bhrigu was liever in Nepal en keerde na 3 maanden al terug.
Sindsdien is hij veranderd. Hij werd vegetariër, drinkt geen alcohol en rookt niet meer.
Hij ging zich verdiepen in het spirituele. Zijn spirituele naam is Satya Priya.
In Nepal ging hij naar Boeddhistische tempels en verbleef er soms verscheidene dagen.
Hij maakte er nieuwe vrienden waaronder Thakur.
Op 18-jarige leeftijd ging hij in Londen studeren (Business en sociologie) aan de universiteit.
Na 5 jaar ging hij terug naar Nepal en studeerde er Engelse literatuur en sociologie aan de
universiteit. Hij maakte er zijn studies af.
Bhrigu woonde bij zijn oom (broer van vader) en gaf gedurende 3 jaar les in een privé-school die
door de familie Ghimire is opgericht.
In 2011 ontmoette hij Sri Swami Vishwananda in Nepal.
Deze goeroe heeft toen Thakur aangesproken en uitverkoren om bij hem te verblijven. Bij diens
terugkeer, twee weken later, zei hij dat hij in India had verbleven.
Kort daarna was hij weer weg. Hij heeft Bhrigu een visitekaartje van de goeroe gegeven.
Aan zijn tante in Nepal heeft Bhrigu gezegd dat ‘als zijn plichten in België voorbij waren hij naar
Sri Swami Vishwananda zou gaan.
De ouders van Bhrigu hebben nog wekelijks contact met Thakur die nu in Japan verblijft.
Thakur weet niet waar Bhrigu is. Hij heeft nog steeds contact met de goeroe. Die zei hem dat
Bhrigu wel zou terugkomen.
Een bezoek aan de vestiging van deze religieuze groepering in Duitsland leverde niets op.
Sinds 20 november 2014 staat Bhrigu ingeschreven in de Steenbokstraat in Antwerpen. Hij
studeerde Engelse literatuur en talen aan de Antwerpse universiteit en gaf de indruk gelukkig te
zijn. Thuis was hij altijd met zijn geloof bezig. Soms ging hij alleen naar de kerk.
Eind 2014 heeft hij zich gedurende verscheidene dagen in zichzelf opgesloten. Hij mediteerde
en wou geen contact met anderen. Het leek alsof hij koorts had.
Afscheidsbrief
Op 4 januari 2015 verliet Bhrigu de ouderlijke woning en werd niet meer terug gezien.
Hij zei dat hij naar de kerk ging en liet een brief achter voor zijn ouders. (zie bijlage)
Het gezin Ghimire heeft familie in Hong Kong, Duitsland, Nepal en België.
Nergens heeft iemand iets vernomen van Bhrigu.
Een kort opsporingsbericht in de media op 29/01/15 leverde geen tips op.

