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Amsterdam, 20-12-2020

Lieve allemaal,
Wie zal niet zeggen dat 2020 een jaar was vol beperkingen, angsten, verwarring, frustratie…
en toch ook van hoop, verwachting, verbondenheid en behulpzaamheid.
Zo was dat ook in India, voor Yangsi (de incarnatie van de overleden Trogawa Rinpoche) en zijn
familie, het college, de klinieken en de apotheek.
Het voordeel was dat het college een kostschool is en de studenten er wonen. Dus hoewel de
lockdown in India in het begin nog strikter was dan bij ons, konden de lessen gewoon plaatsvinden.
Het toeval wilde dat uit Taiwan dr. Shibu, een tuina massagetherapeut, in Takdah op bezoek was.
Door de lockdown, waarbij al het verkeer stilgelegd was, kon hij niet terug naar huis vliegen.
Dr. Shibu besloot om de studenten van Chagpori en van de Tibetaanse medische scholen in Sikkim
en Varanassi, die al aanwezig waren, naast de scholing die ze al kregen, een tuina massagetraining
te geven.
Ondertussen hebben ze die succesvol afgerond en de feestelijke certificaat uitreiking gecombineerd
met het onverwachte bezoek van Yangsi in Takdah, die de certificaten mocht uitreiken.

Yangsi had een paar dagen verlof gekregen van zijn studie in het klooster en mocht sinds de
aanvang van de coronapandemie voor het eerst weer op bezoek bij zijn familie in Darjeeling.
Yangsi zijn studie gaat voorspoedig en hoewel hij opgroeit in het klooster heeft hij ook steeds een
familielid bij zich die voor hem zorgt. Vaak is dat zijn moeder.
De studenten hebben in oktober hun mondeling eindexamen gedaan en hebben nu in december hun
schriftelijk eindexamen.
In januari gaan ze dan beginnen aan hun praktijkjaar.
En in maart 2021start een nieuwe groep studenten.
Vanwege de lockdown heeft de apotheek even haar werk moeten stilleggen, is er nog niet begonnen
met de bouw van het hostel in Salugara en waren de klinieken in het begin van de lockdown
gesloten.
Dit jaar hebben we een legaat gekregen van 10.000 € bestemd voor de bouw van het hostel!
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De studenten en medewerkers hebben gratis consulten kunnen doen, medicijnen en
voedselpakketten kunnen uitdelen aan de lokale bevolking en theeplantagemedewerkers. Dit kon
mede plaatsvinden door royale donaties van de Rigdzin Foundation en de tuina therapeut uit
Taiwan.
Heel veel dank aan jullie allen die hebben meegewerkt aan de ondersteuning van de studenten en
daardoor mede deze mooie oude Tibetaanse wijsheid van leven en helen in stand houden.
Dit jaar is niemand van ons in staat geweest om zelf op bezoek te gaan bij Yangsi en het Instituut.
De beperkingen door de coronapandemie hebben hier zeker in meegespeeld.
Hopelijk gaat dit het komend jaar veranderen.
Voor jullie allemaal wensen wij dat deze door corona zo bepalende tijd snel oplost en dat we met
2021 een gezond en blijmoedig voorspoedig nieuw jaar in gaan.
Alle goeds namens het bestuur van de SCTG
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