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Amsterdam, 21-12-2021 

 

 

Lieve allemaal, 

 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat jullie de vorige 

Nieuwjaarsbrief ontvingen. Wat een jaar hebben we achter de 

rug! Voornamelijk bepaald door de situatie rondom corona, 

die nog steeds gaande is. 

In India is dat niet anders. Vanwege een corona-uitbraak in het 

klooster waar Yangsi (de incarnatie van Trogawa Rinpoche) 

zijn opleiding volgt, adviseerde Kyabje Dodrubchen Rinpoche 

hem om naar zijn thuis in Darjeeling te gaan en daar via 

internet zijn opleiding te vervolgen. Dit jaar heeft hij dus 

verschillende maanden bij zijn familie gewoond. Iets wat van 

alle kanten gewaardeerd werd. Onlangs keerde hij terug naar 

het klooster om daar zijn opleiding voort te zetten. Kyabje 

Dodrubchen Rinpoche heeft op verzoek van zijn ouders en ook 

van oud studenten van Trogawa Rinpoche een lang leven 

gebed voor Yangsi geschreven. 

 

Als je een kopie van dit gebed wilt hebben, kun je dit laten 

weten aan amchi Nel de Jong, via 06-42236044 of 

info@chagpori.nl. 

 

Het heeft lang geduurd voordat er vaccinaties beschikbaar waren in de regio van Chagpori. Voor 

zover wij weten zijn de studenten en amchis die dit wilden nu allemaal gevaccineerd. 

Daarnaast heeft Chagpori op verschillende momenten in het jaar gratis behandelingen gegeven, 

Tibetaanse kruidenpillen verstrekt om het immuunsysteem te ondersteunen, longproblemen te 

verhelpen, de covid-19 klachten aan te pakken. Daarnaast zijn er voedselpakketten uitgedeeld aan 

de minder bedeelden in de regio. Dit was per keer voor honderden gezinnen en het werd deels 

gesponsord door dr. Shibu uit Taiwan en Stichting Rigdzin in Nederland. 
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Hoe staat Chagpori ervoor? 

 

De achtste groep van twaalf studenten heeft dit jaar hun internship gedaan en rond dat komende 

januari af. De studenten zijn aan hun jaar praktische training begonnen, met een maand 

voorbereidende beoefeningen volgens de Yuthog Nyingtig-traditie. Daarna zijn ze naar de 

verschillende klinieken en de apotheek gegaan om praktijkervaring op te doen. 

Ze hebben ook in samenwerking met collega’s van Mentseekhang en Sarnath een gratis tuina-

massagekamp in de regio gehouden. Allen waren opgeleid door dr. Shibu. De gebeurtenis werd 

door de plaatselijke televisie uitgezonden 

 

 
 

In maart 2021 is de negende groep in Takdah begonnen met slechts vier studenten. Door de 

covidrestricties konden de studenten die ingeschreven waren helaas niet reizen, vandaar dat de 

groep zo klein is. Door het voordeel dat Takdah wat afgelegen ligt en Chagpori een kostschool is, 

konden de lessen daar gewoon doorgaan. 

In december 2021 hebben de studenten hun mondeling en schriftelijk overgangsexamen gedaan. 

In januari 2022 gaat de achtste groep naar Arunachal Pradesh om daar een gratis medisch kamp te 

houden. 

In maart 2022 is de toelating voor de tiende groep studenten. 
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Algemeen nieuws 

 

Dit jaar zijn het kantoor en de kliniek in Darjeeling gerenoveerd. Ook heeft Chagpori bezoek gehad 

van de minister-president van de Tibetaanse regering in ballingschap, een hele eer! 

 

 
 

Verder moet Chagpori aan verschillende voorwaarden voldoen om volwaardig lid te zijn van de 

Ayush, de traditionele geneeswijzen die in India door de staat erkend zijn. Er moet een kleine 

kliniek van tien bedden aanwezig zijn, een museum en een bibliotheek van minstens duizend 

boeken. Ook moet er een verbintenis met een erkende universiteit zijn. Dat laatste hoeft niet meteen 

gerealiseerd te worden. Vereiste is dat de studenten betrokken moeten worden bij het maken van 

kruidenpillen en de behandelingen van de patiënten. 

Als Chagpori aan al deze voorwaarden voldoet komt zij in aanmerking voor verschillende 

vergoedingen vanuit de Indiase regering. Dit is een zeer belangrijk punt naar zelfstandigheid. 

 

Chagpori wil in eerste instantie de kliniekruimte realiseren in Salugara, op de eerste verdieping van 

de apotheek. 

Stichting Rigdzin heeft daarvoor een bedrag van 8.000 euro beschikbaar gesteld en daarnaast heeft 

de SCTG een legaat van 2.000 euro ontvangen. Hiervan kunnen onder andere medische 

instrumenten aangeschaft worden. Dit is een aanzet, er is natuurlijk nog meer financiële 

ondersteuning nodig voor dit project. 

Half januari 2022 hoopt Chagpori de kliniekruimte in gebruik te nemen. 
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Deze winter heeft Chagpori het plan om te beginnen met de constructie van de tweede etage boven 

op de apotheekverdieping. Daar kan het verblijf van de studenten gerealiseerd worden. 

 

Kortom er is veel gaande in Darjeeling, Takdah en Salugara. 

 

    
 

Namens het bestuur van de SCTG, Chagpori Darjeeling, de medewerkers, de amchis en de 

studenten, willen we jullie allen bedanken voor jullie ondersteuning van de studenten, het Instituut 

en vooral voor jullie medewerking aan het in stand houden van deze mooie, oude Tibetaanse 

wijsheid van leven en helen. 

 

Voor jullie allemaal hopen we dat deze zo gecompliceerde tijd snel oplost en dat we gezond en 

blijmoedig 2022 in kunnen gaan. 

 

Alle goeds namens het bestuur van de SCTG, 

                                                
Nel de Jong, algemeen bestuurslid 

Wouter de Dulk, voorzitter van het bestuur 

Karen Kruithof, penningmeester 

Myra de Rooy, algemeen bestuurslid 

Paula de Wijs Koolkin, adviseur van het bestuur 

Marijke Holt, adviseur van het bestuur 
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