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Amsterdam, 30-12-2019 
 
Lieve Vrienden van Chagpori, 
 
Net terug van mijn reis naar Bodhgaya, Darjeeling en Sikkim, wil ik jullie op de 
hoogte brengen van de activiteiten in Darjeeling. 
In Sikkim heb ik Yangsi Trogawa Rinpoche bezocht. Yangsi is ondertussen 13 jaar. 
Hoewel zijn gezondheid op het ogenblik wat fragiel is, is hij een enthousiaste student. 
Ik heb hem even kunnen ontmoeten in Gangtok en ben onder de indruk van zijn 
mooie uitstraling. Hij spreekt ook goed Engels. 
 

    
 
Het is voor Chagpori een intensief jaar geweest. Zoals ik in de vorige jaarbrief al 
aangaf, is Tibetaanse geneeskunde opgenomen in de AYUSH, de vereniging voor 
traditionele geneeskunde in India. Chagpori is daar als lid geaccepteerd, voor een 
blijvend lidmaatschap moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. En Chagpori 
werkt hard om daaraan te voldoen. Papierwerk in India vraagt, net als hier, veel tijd. 
Er moet naast een affiliatie met een universiteit, een bibliotheek, museum en ook een 
opleidingsziekenhuis komen van minstens tien bedden. 
Er moet een “no objection” komen van zowel de lokale als landelijke politiek. 
Die van de lokale politiek is inmiddels binnen. In januari gaan Teinley Trogawa, de 
directeur, en een bestuurslid naar Kolkata voor verdere besprekingen voor affiliatie 
met de universiteit van West Bengalen en ook voor de “no-objection” van de 
landelijke politiek. Als die binnen zijn, krijgt de opleiding in Chagpori een 
universitaire status. 
Kortom veel belangrijke stappen. 
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Daarnaast speelt nog steeds de verhuizing van het College van Takdah naar Salugara, 
Siliguri. Om dit te bewerkstelligen wil Chagpori op het bestaande farmaciegebouw 
binnenkort een hostelfaciliteit realiseren. Dit zou een grote vooruitgang betekenen.  
De studenten kunnen naast hun theoretische lessen ook gemakkelijker betrokken 
worden bij de praktische lessen in kruidenpillen en aanvullende producten maken, en 
bij de benodigde lessen in de zorg en aanvullende therapieën in het hospitaal. 
Dit zijn allemaal vereisten die bepaald zijn door de AYUSH.  
Voor het hostelproject is nog aanvullende financiering nodig. Chagpori heeft tot nu 
toe 40.000 euro van de benodigde 70.000 verzameld. Doordat er nu een definitieve 
tekening met kleinere kamers en andere veranderingen gepland zijn, is het benodigde 
bedrag ondertussen hoger uitgevallen. We willen dan ook een beroep doen op 
aanvullende donaties om hieraan mee te bouwen en dit te realiseren. Chagpori hoopt 
komende maand met de bouw aan te vangen. 
 

    
 
De seniorgroep studenten heeft hun praktische jaar er bijna op zitten. Ze blijven in 
ieder geval twee tot drie jaar voor het Instituut werken en daarna kunnen ze een vaste 
aanstelling krijgen, of hun eigen weg gaan. 
De juniorgroep zit in de overgangsexamenfase van het 4e naar het 5e jaar. Het was 
bijzonder om ze te ontmoeten in Takdah terwijl zij zich aan het voorbereiden waren 
op hun overgangsexamen. Tussendoor hielpen ze de Takdah kliniek-amchi met het 
maken van speciale massageolie voor zwangere vrouwen. En heb ik met hen 
gesproken over hun toekomstplannen. 
De studenten hopen dat ze in de lente kunnen verhuizen naar Salugara en dit jaar 
wordt dan weer gestart met een nieuwe groep studenten. Het plan is om in de 
toekomst elk jaar met een nieuwe groep studenten te starten, maar tot nu toe zijn er 
twee nieuwe groepen studenten per vijf jaar. 
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Dit jaar waren we blij met het bezoek van de directeur van Chagpori, Amchi Teinley 
Trogawa. Tijdens zijn bezoek nam hij deel aan het programma van het Europese 
Boeddhistische Film Festival in Amsterdam (BFFE). De film over Trogawa 
Rinpoche, die in Nederland in 2002 werd opgenomen, was onderdeel van het 
filmprogramma. Daarna gaven de amchi’s Teinley Trogawa en Nel de Jong uitleg 
over de Tibetaanse geneeskunde en de Chagpori traditie. Hierbij hebben we boeken 
over Tibetaanse geneeskunde uitgedeeld, waarin bijgesloten onze nieuwe brochure 
over legaten.  
Verder kon amchi Teinley oude bekenden ontmoeten die bij de Stichting betrokken 
zijn.  
 
Ik wil jullie namens Chagpori Darjeeling hartelijk bedanken voor jullie continue 
steun. Hierdoor kan deze eeuwenoude Chagpori traditie van Tibetaanse medicijnen 
behouden blijven, met de drie pilaren educatie, apotheek en klinieken. 
 
Tot slot wens ik jullie alle goeds voor het jaar 2020. Mag het een vredelievend, 
gezond en inspirerend jaar worden. 
 
Namens de andere bestuursleden van de SCTG, 
 
 
 
Chagpori amchi Nel de Jong 
alg. bestuurslid  
 


