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Amsterdam, 22-12-2022, 

 

Lieve allemaal, 

 

Na twee en een half jaar was het voor mij weer mogelijk om Chagpori in Darjeeling te bezoeken. 

Het was een hartverwarmend weerzien van oude vrienden en collega’s. Helaas kon ik vanwege 

enkele ongemakken niet op bezoek bij Yangsi in Gangtok en ook niet naar het College in Takdah.  

Wel bezocht ik de apotheek in Salugara en had ik een ontmoeting met het Bestuur van Chagpori in 

Darjeeling. 

 

Het is mooi om te zien hoe gestaag de ontwikkelingen voortgaan, ondanks de gevolgen die ook daar 

zichtbaar zijn door de oorlog in de Oekraïne, de inflatie, gastekorten en nog steeds de dreiging van 

opnieuw een corona-uitbraak, kortom te veel om op te noemen. In India gaan hierdoor de 

ontwikkelingen ook trager.  

Gelukkig kan de opleiding gewoon doorgaan. Er zijn op dit moment veertien studenten. Doordat de 

regelementen van de Ayush (de verenigde traditionele geneeswijzen in India) zijn veranderd, 

moesten de vier studenten die vorig jaar begonnen zijn dit jaar opnieuw met hun studie beginnen, 

willen ze een landelijk erkend diploma krijgen. De studenten hebben vanaf 18 december hun 

schriftelijk overgangsexamen. Hun mondeling examen hebben ze al eerder afgelegd.  

Elk jaar vanaf nu komt er een nieuwe groep van vijftien studenten bij. Het is nog steeds zo dat velen 

van hen een gedeeltelijk of geheel sponsorship nodig hebben. Gelukkig hebben we nog steeds 

mensen die hiervoor hun steentje bijdragen. Een student sponseren is op dit moment 80 €. 

Het College en de studenten zijn dit jaar nog in Takdah. Deze winter zal met de bouw van de hostel- 

etage boven op de apotheek begonnen worden, zodat in 2023 het College hoopt te kunnen verhuizen 

naar Salugara. Daar is de apotheek, een praktijk voor consulten, de kliniekruimte, gebedsruimte en 

bibliotheek. De studenten krijgen dan ook meer toegang tot en mogelijkheden om praktische 

vaardigheden te oefenen. 

 

    
     Chagpori Salugara                     

 

Yangsi continueert zijn studie in het klooster in Gangtok. Zijn studie behelst voornamelijk de 

boeddhistische filosofie, daarnaast volgt hij algemene vakken. Met de medicijnleer gaat hij later aan 

de slag. Wij van de supportgroep hopen dat hij binnen niet al te lange tijd ook meer betrokken gaat 

raken bij het Chagpori Instituut. 
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De apotheek heeft een prachtige kastenwand voor de voorraad van de geproduceerde pillen 

aangeschaft. Verder is de kliniekruimte geïnstalleerd, mede door een legaat vanuit Nederland. Hier 

zullen voornamelijk de intensievere behandelingen plaats vinden zoals tuina massage, cupping, 

accupunctuur en andere meer tijd vragende Tibetaanse behandelingen. 

 

    
 

De gebedsruimte is inmiddels een belangrijke aanwinst in hetzelfde gebouw. Niet alleen voor de 

dagelijkse gebeden, speciale inzegeningen, maar ook voor de zegening van de kruidenpillen. Ook 

de aankleding van deze ruimte is tot stand gekomen door een legaat uit Nederland. 

Ook het kantoor en de praktijkruimte in Darjeeling zijn gerenoveerd met ondersteuning vanuit de 

SCTG. 

 

    
 

We zijn heel blij met deze mooie donaties in de vorm van legaten die niet alleen dankbaarheid 

tonen, maar ook zorgen voor een continuïteit van de basisvoorwaarden van deze kostbare traditie! 

 

Zoals in eerdere brieven aangegeven moet Chagpori een erkende connectie hebben met een 

landelijke universiteit. Er is een visitatiecommissie geweest vanuit de Health Department van de 

regering van West Bengalen. Ter gelegenheid van dit bezoek heeft de Ayush een medisch kamp in 

het Darjeeling-gebied georganiseerd waar ook Chagpori aan deelnam. Als deze visitatiecommissie 

positief adviseert, kan Chagpori een aanvraag doen voor affiliatie onder de universiteit van West 

Bengalen. 

mailto:sctg@chagpori.nl
http://www.sctg.nl/


Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde 
 

Schalk Burgerstraat 122 

1091 LM  Amsterdam 

+31 20 6720227  

 

sctg@chagpori.nl                                                             Postbank: IBAN  NL31 INGB 0005 4259 33/ BIC: INGBNL2A      

www.sctg.nl / facebook.com/Chagpori.supportgroup                                                                                KvK 34 217 528    

           
Visitatiecommissie                               Grote belangstelling medisch kamp

                 

Sommige amchi’s van de zevende batch hebben, nadat ze volgens afspraak drie jaar na hun 

afstuderen doorgewerkt hebben, hun ontslag aangevraagd. Dit is de groep die begin dit jaar het 

medische kamp in Tawang heeft georganiseerd. Tawang is een afgelegen staat in Noordoost-India. 

De amchi’s die blijven, krijgen een nieuw takenpakket. 
         

   
     Studenten tijdens praktijkles                Drogende wierook 

 

We willen Marijke Holt bedanken voor haar jaren lange niet aflatende inspirerende en 

ondersteunende activiteiten als adviseur van de SCTG. Dit jaar is zij gestopt met deze activiteiten, 

maar niet met haar betrokkenheid bij Chagpori! 

 

Tot slot wil ik jullie mede namens het bestuur van de SCTG en vooral namens iedereen in 

Chagpori, Darjeeling hartelijk danken voor jullie ondersteuning. We zijn heel blij dat we mede 

daardoor kunnen blijven helpen aan het voortbestaan van deze zo kostbare oude traditie van leven 

en helen. Wij wensen jullie allemaal een vredevol, gezond en inspirerend 2023. Alle goeds namens 

het bestuur van de SCTG, 

 

 

Nel de Jong, algemeen bestuurslid 

Wouter den Dulk, voorzitter van het bestuur 

Karen Kruithof, penningmeester 

Myra de Rooy, algemeen bestuurslid 

Paula de Wijs Koolkin, adviseur van het bestuur 
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