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SCTG is in december 2004 opgericht met als doel:  
het bevorderen van de Tibetaanse geneeskunde in de traditie van Chagpori Tibetan Medical 
Institute (CTMI), India, in Nederland en het ondersteunen van die geneeskunde in India en 
andere landen; het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande direct 
of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk zijn of kunnen zijn, alles in de ruimste 
zin. 
 
In Nederland trachten wij dit doel gedurende de looptijd van dit beleidsplan te 
verwezenlijken door: 

1. Het uitnodigen van amchi’s (Tibetaanse geneeskundigen) die opgeleid en getraind 
zijn in de traditie van CTMI, India; 



2. Het uitnodigen van Tibetaanse leraren en amchi’s en het organiseren van hun 
bezoek aan Nederland; 

3. Het begeleiden van clienten; 
4. Het organiseren van lezingen, seminars en reizen; 
5. Het bevorderen van contact tussen Tibetaanse amchi’s en Westerse artsen; 
6. Het ondersteunen van onderzoek naar en het verzamelen van medicinale kruiden en 

het verwerken hiervan in kruidenpillen zoals gebruikt in de traditie van Chagpori; 
7. Het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het raakvlak van Tibetaanse en 

westerse geneeskunde; 
8. Het onder de aandacht brengen van boeken, rapporten en (andere) publicaties over 

Tibetaanse geneeskunde;  
9. Het vertegenwoordigen van CTMI, India in het westen bij discussieplatforms, 

organisaties en dergelijke om de specifieke benadering van Chagpori te presenteren 
en alle overige wettige middelen die tot verwezenlijking van haar doelstelling kan 
leiden;  

10. Het werven van gelden om de activiteiten van onze partnerorganisatie CTMI, India te 
ondersteunen.  

 
Het bestuur van SCTG bestaat in 2018 uit: 
Wout den Dulk, voorzitter 
Karen Kruithof, secretaris en penningmeester 
Nel de Jong, algemeen bestuurslid 
Myra de Rooy, algemeen bestuurslid 
Marijke Holt, adviseur van het bestuur 
Paula de Wys-Koolkin, adviseur van het bestuur 
 
Alle bestuursleden van SCTG werken onbezoldigd en wij streven er naar niet meer dan 5% 
kosten in mindering te brengen van de ingezamelde gelden voor het betalen van 
bankkosten, promotie- en publiciteitskosten en onderhoud van de website. 
 
Wijze van besluitvorming 
Alle projecten die CTMI India voorlegt aan het bestuur van SCTG Nederland zijn (voor zover 
noodzakelijk) voorzien van een projectplan, begroting, bouwtekening en bouwplanning. Na 
zorgvuldige afweging besluit het bestuur een project te financieren.  
Met CTMI wordt een overeenkomst gesloten over het te financieren project, het bedrag dat 
SCTG gaat proberen te financieren, de tijdsplanning en de wijze en tijdstippen waarop het 
geld wordt overgemaakt op de bankrekening van CTMI, India. 
 
Vervolgens wordt in Nederland en daarbuiten een beroep gedaan op particuliere donateurs, 
vermogensfondsen, bedrijven en (overige) organisaties die de doelstellingen van SCTG 
onderschrijven en het onderhavige project mee willen financieren. 
De ingezamelde gelden worden overeenkomstig de afspraken overgedragen aan CTMI, 
India. 
 
 
 



Financiën 
SCTG streeft ernaar in de periode 2018-2021 tenminste € 100.000 in te zamelen om een of 
meerdere van de volgende projecten geheel of gedeeltelijk te financieren: 

1. De bouw van een ziekenafdeling, apotheek, bibliotheek, keuken, woongebouwen en 
wat verder noodzakelijk is voor de uitbreiding van Chagpori Tibetan Medical Institute 
(CMTI) in Salugara, India; 

2. Sponsoring voor studenten die de opleiding tot amchi willen volgen maar daar 
financieel niet of slechts ten dele toe in staat zijn; 

3. Kruidenreizen die een noodzakelijk onderdeel zijn van de opleiding tot amchi; 
4. Exploitatiekosten voor de klinieken in Darjeeling en Kurseong; 
5. Terreinauto om sneller en veiliger te kunnen reizen tussen de diverse plaatsen waar 

klinieken gevestigd zijn; 
6. Museale tentoonstellingen met authentieke, historische medische instrumenten, 

oude tekstboeken, kruiden verzamelingen, e.d. zoals vereist door de Indiase 
overheid; 

7. Stimuleren van academisch onderzoek naar de effectiviteit van geneeskrachtige 
kruiden, het vinden van alternatieve kruiden en biodiversiteit, het voorkomen dat 
kruiden verdwijnen; 

8. Ondersteuning voor het opzetten van botanische tuinen, zaadbanken en het maken 
van academische rapportages van geneeskrachtige kruiden; 

9. Alle overige activiteiten die door CMTI, India, aan het bestuur van SCTG worden 
voorgelegd in het kader van verbetering van de gezondheidszorg in diverse regio’s 
van West Bengalen, India. 
 

 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 februari, 2018 
 
Wout den Dulk, voorzitter   
Karen Kruithof, penningmeester   
Nel de Jong, algemeen bestuurslid 
 
 
 
 
 


