
 
ROKPA TIBET REIS: IN HET VOETSPOOR VAN AKONG RINPOCHE 
 

 

 

Het reisplan voor deze unieke reis naar Oost-Tibet is gemaakt door Akong Rinpoche. Als jongetje van 

twee werd hij ontdekt als reïncarnatie van Akong, de eerste abt van het klooster van Dolma Lakhang in de 

provincie Kham,Tibet. Hij groeide op in dat klooster en werd opgeleid in de traditionele Tibetaanse 

geneeskunde. Akong Rinpoche woont nu in Schotland, maar komt regelmatig in Tibet. Vanuit Schotland 

heeft hij de stichting Rokpa opgericht, een internationale humanitaire organisatie die het onderwijs en de 

cultuur van Tibet steunt. De reis volgt het voetspoor van Akong Rinpoche. We bezoeken het klooster van 

Akong Rinpoche, dat inmiddels herbouwd is. We doen verschillende projecten van Rokpa aan en we 

komen in afgelegen dorpjes en oude kloosters uit de Tibetaanse Kagyu traditie. We gaan ook naar 

Yunnan, een provincie die Akong beschrijft als het mooiste deel van Tibet, waar we het oude Shangri-La 

bezoeken. De reis wordt  uitgevoerd– en ook dat is uniek – in samenwerking met een Tibetaans 

reisbureau en wordt begeleid door de Nederlandse Annick Nevejan, die eerder met Akong Rinpoche voor 

Rokpa in Tibet heeft gewerkt. 

 

GENIETEN EN GEVEN 

 

Op deze reis willen we de prachtige natuur van Tibet zien en de kleurige rijkdom van het traditionele Tibetaanse 

leven. We willen meer. We willen de binnenkant van Tibet ervaren. Annick Nevejan neemt ons mee naar de 

binnenkant.  Annick is al twintig jaar verbonden met het Tibetaans Boeddhisme. Ze deelt haar kennis, inzichten 

en wijsheid met ons. We lopen een tocht van drie dagen op de heilige berg Kawa Karpo. We doen oefeningen uit 

de Tibetaanse praktijk: meditatie, visualisatie. Dat zijn intense ervaringen op de plek waar het Boeddhisme zo 

sterk leeft. Alsof er duizenden Tibetanen met je mee-oefenen. Je voelt de verbondenheid met een rijke traditie en 

daardoor ook met elkaar. Dit alles in een overweldigende natuur. Het cadeau van Tibet. 

Wie iets krijgt wil ook iets geven. Deze reis staat in het teken van Rokpa, de enige buitenlandse hulporganisatie 

die Tibet nog in mag. Rokpa wil de Tibetaanse cultuur bewaren en doet dat door kinderen Tibetaans te leren op 

school, maar ook door oude Tibetaanse kennis over geneeskunde door te geven. We zijn welkom op twee 

Rokpa-scholen: het Lama College bij Gyalthang en de Mani Kengo school, waar kinderen uit afgelegen gebieden 

de kans krijgen naar school te gaan. We nemen een kijkje in een Tibetaans ziekenhuis en in een 

distributiecentrum voor Tibetaanse geneeskrachtige kruiden. Een deel van de reissom is gereserveerd voor steun 

aan deze projecten. 

DATA REIS; 21 JULI – 18 AUGUSTUS 2010    MEER INFORMATIE OP WWW.HTWANDELREIZEN.NL 

http://www.htwandelreizen.nl/


IMPRESSIE 

Oost-Tibet. Weids landschap soms versierd met gebedsvlaggetjes. Hoge bergpassen, flarden mist. Dan weer 

naar beneden. Groene weiden langs een wildstromende rivier. Een vergezicht op een klooster. Nog twee dagen 

lopen. De paarden halen het wel…  We worden ontvangen op het bordes. Drie imposante mannen in oranje. 

Kleine monnikkopjes kijken nieuwsgierig om de hoek. Willen we de tulku ontmoeten? Schoenen uit bij de deur. 

Een overweldigend feest aan kleur. Zacht licht, zoete boterthee.. Oh, nee, beter laten staan. Gezegend en 

beduusd gaan we naar ons slaapvertrek. De monniken gaan mee om op ons bed te zitten. Bij ons zou dat niet 

kunnen. We lachen allemaal vriendelijk. Hier kan het wel.          

 

                    

 

NFORMATIE BIJEENKOMST 27 FEBRUARI 2010 

Op zaterdag 27 februari is er van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst in Amsterdam centrum. Annick 

Nevejan, reisleider, geeft deze middag samen met Hermien Buyse en An Kramer inhoudelijke en praktische 

informatie over de reis. Hermien en An hebben aan de vorige Tibetreis deelgenomen en zijn nu actief betrokken 

bij het vorm geven van dit nieuwe avontuur. Onder het genot van een drankje is er voldoende tijd om vragen te 

stellen, diaseries met Tibetaanse muziek over de vorige reis te bekijken en te beluisteren en kennis te maken met 

elkaar. Je kunt je opgeven door een email te sturen naar; annick@nevejan.net (adres locatie wordt na opgave 

toegestuurd)  

ONTMOETING MET TIBETANEN IN NEDERLAND 

Als je het leuk vindt om je op een bijzondere wijze voor te bereiden op deze reis is er de unieke gelegenheid om 

aan te schuiven bij een diner met Akong Rinpoche op 8 April in Leiden.  

Op 30 juni is er opnieuw een mogelijkheid om kennis te maken met de Tibetaanse cultuur.  De jonge 17e 

Gyalwang Karmapa, hoofd van de Tibetaans boeddhistische Kagyu school, komt voor het eerst naar Nederland. 

Er is een openbare lezing in de RAI te Amsterdam. Op deze reis bezoeken we veel kloosters en historische 

plaatsen van de Kagyuschool. Het lijkt ons een mooi idee om samen naar deze lezing te  gaan. 


