
Inspirerend Ladakh
Spirituele en culturele reis onder leiding van Henk Thoma

Klein Tibet wordt Ladakh wel genoemd. Het Tibetaans Boeddhisme met de bijbehorende 
vredige cultuur is hier nog in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Het vroegere 
koninkrijk in Noord India is een van de mooiste gebieden in de Himalaya. Gelegen in de 
schaduw van 6- en 7-duizend meter hoge bergtoppen vind je hier de mooiste kloosters, 
paleizen en afgelegen bergdorpjes.

Adembenemende landschappen 
staan je te wachten. Verblijven in 
buitengewone kloosters en dorpen, 
een lichte 6-daagse trekking over 
enkele bergpassen, zeer informatieve 
lezingen en een tweedaagse 
meditatiecursus ter afsluiting zullen 
deze reis werkelijk onvergetelijk 
maken. Een unieke culturele en 
spirituele reis met uitgebreide 
mogelijkheden tot persoonlijke 
bezinning en contemplatie. Naast dat 
er veel bezocht wordt, is er ook veel 
mogelijkheid voor eigen tijd. Een 

vakantie met inhoud die toch buitengewoon ontspannend en inspirerend zal zijn. Het biedt 
je de kans om het Boeddhisme in zijn levende, authentieke vorm te leren kennen. 



De organisatie van deze reis is in handen van Henk Thoma. Hij leeft en werkt al sinds 
1994 in Ladakh. Zijn eerste bezoek aan Ladakh was meteen liefde op het eerste gezicht. 
Hij heeft zich in de loop van de tijd sterk verdiept in de religie, cultuur en talen van het 
gebied en spreekt de plaatselijke taal vloeiend.

Sinds 1996 begon hij als reisleider te 
werken voor diverse organisaties en 
sinds mei 2009 is hij mede directeur 
van het Indiase bedrijf Vajradhara 
Travel Services Pvt. Ltd., onder wiens 
verantwoordelijkheid deze reis valt. 
VTS is gespecialiseerd in de 
organisatie van op maat gemaakte 
actieve reizen naar Ladakh en andere 
regio's in de Indiase Himalaya, zoals 
Zangskar, Lahaul, Spiti en Kinnaur. 
Henk's uitgebreide expertise van 
Himalaya gebieden, zijn contacten 
met de plaatselijke bevolking en zijn 
kennis van het Tibetaans 
Boeddhisme zullen garant staan voor 
een prima uitvoering en beleving van het reisprogramma. Hij zorgt ook voor een zeer 
bekwame lokale gids, die de dagelijkse leiding heeft tijdens de reis.

Het gaat om een georganiseerde reis van twee weken. Voor wie dat wil is het heel goed 
mogelijk de reis met een of twee weken uit te breiden. Bij de verdere invulling van zo'n 
programma kan Henk je eventueel ter plaatse of vooraf van dienst zijn.

Bijzonder aan deze reis is verder dat van elke geboekte reis Stichting Zanskar-
Stongdefonds, www.stichtingzanskar.nl  €100 ontvangt. Dit, als bijdrage aan 
het zo belangrijke werk aan een toekomst voor de kinderen van dit unieke 
boeddhistische land. 

Dag 1

De groep komt bij elkaar in Leh in het Maryul Guesthouse, waar we als eerste verblijven. 
Het is een sfeervol en vredig guesthouse, dat geleid wordt door een vriendelijke familie.

Leh telt zo'n 27.000 inwoners en is de hoofdstad van Ladakh. Het lag vroeger op het 
kruispunt van karavanen, van de Zijderoute via Leh naar India en van Kashmir via Leh 
naar Tibet. Leh wordt gedomineerd door het 17e eeuwse voormalig winterpaleis van de 
koningen van Ladakh, dat ook te bezichtigen valt. Hogerop boven het paleis ligt de Tsemo 
tempel, waarin een groot beeld van Boeddha Maitreya staat, de Boeddha van de 
toekomst. Vlakbij Leh liggen op loopafstand het Samkar klooster (3560m) en de Shanti 
Stupa (3590m), beide zeker een bezoek waard.

We maken kennis met de lokale gids, welke er de rest van het programma bij zal zijn.

's Avonds is er een lezing over de geschiedenis van Ladakh en Leh door de lokale gids.

http://www.stichtingzanskar.nl/
http://www.stichtingzanskar.nl/


Dag 2

Excursie Thakthok en Hemis 
kloosters.

Thakthok behoort tot de Nyingmapa 
school van het Tibetaans Boeddhisme 
en is gesticht rond een grot waarin 
de Tantrisch meester 
Padmasambhava ooit heeft 
gemediteerd. Mogelijkheid tot het 
doen van een meditatie hier.

Hemis is het grootste en rijkste 
klooster van Ladakh en behoort tot 
de Dukpa Kargyudpa school. Het is 
gesticht in de 17e eeuw door koning 
Sengge Namgyal.

Vanaf Hemis gaan we 2 km lopen naar de hooggelegen hermitage Gotsang. Er leven hier 
zo'n 20 monniken in uiterste stilte, waarvan er sommigen al meer dan 30 jaar in meditatie 
hebben doorgebracht. Het is gesticht rond een aantal grotten waarin de heilige Gyalwa 
Gotsangpa in de 11e eeuw heeft gemediteerd. Ook hier mediteren we weer even.

Daarna dalen we af naar Hemis waar we op een prachtige camping in tenten kamperen.

Dag 3

Van Hemis rijden we naar het prachtig gelegen nonnenklooster van Nyerma, waar we in 
de homestay bij de nonnen logeren. Het kloostertje is nieuw opgezet en sterk in de groei. 
De ruïnes van oude stupa's en tempels in de omgeving stammen uit de tijd van de heilige 
en vertaler Rinchen Zangpo, welke in West Tibet in de 11e eeuw 108 tempels en kloosters 
stichtte. Het is hier in de omgeving prachtig wandelen!

De nonnen proberen door middel van de homestay zelfvoorzienend te zijn en worden 
hierin bijgestaan door de Nederlandse Dutch Foundation for Ladakh Nuns.

's Avonds is er een lezing over het klooster door een van de Nederlandse vrijwilligers en 
wonen we de avondmis bij. Ook krijgen we een rondleiding over het complex. Al met al 
krijgen we zo een aardige indruk van het alledaagse leven van de nonnen in het klooster.

Dag 4

's Ochtends vroeg rijden we naar het 
15e eeuwse fotogenieke Thikse 
klooster, waar we de ochtenddienst 
meemaken. Hierna lopen we in 
ongeveer een uurtje rustig langs de 
uiterwaarden van de Indus rivier naar 
Shey (3240m). Hier staat het 
vroegere zomerpaleis van de 
koningen van Ladakh en in de tempel 
van het paleis is een schitterend 
koperen beeld van Boeddha 
Shakyamuni, gemaakt in 1633. Shey 
komt van het Ladakhi woord “shel”, 

dat glas of kristal betekent. Vlak voor het paleis ligt een meer en in de schittering van het 



water lijkt het zo net op een kristallen paleis.

Vervolgens bezoeken we ook nog het prachtige Stok paleis, 
bekend om haar vele kamers met de rijkdommen van de 
koninklijke familie. Het is gedeeltelijk omgevormd tot een 
museum, met een beetje geluk vangen we een glimp op van 
de er nog steeds wonende Koninklijke familie.

Daarna weer terug naar Leh. Accommodatie weer in Maryul 
Guesthouse. 's Avonds lezing over Boeddhisme door een 
Geshe, een doctor in de Tibetaanse filosofie. Mogelijkheid tot 
discussie en vragen stellen.

Dag 5

Transfer per taxi naar Sham, het 
westelijke, lager gelegen gedeelte 
van Ladakh. We gaan naar het dorpje 
Likir (3715m), waar we het mooie 
klooster zullen bezoeken. Het 11e 
eeuwse klooster behoort nu tot de 
Gelukpa school van het Tibetaans 
Boeddhisme en heeft een levendige 
gemeenschap van monniken. De 
spiritueel leider van het klooster is de 
broer van de Dalai Lama, de Ngari 
Rinpoche. Verblijf in het guesthouse 
van het klooster.

Dag 6

Tweede dag in het Likir klooster, ter eigen invulling. We kunnen bijvoorbeeld zo veel 
mogelijk met de dagelijkse routine van de monniken meedoen, dus kunnen we diensten 
meemaken. Of eens rustig in de keuken kijken wat er allemaal wordt klaargemaakt. Ook 
kunnen we aanwezig zijn tijdens de lesgeving in het levendige kloosterschooltje, waar vele 
jonge monniken in training zijn. Het is in de omgeving van het klooster ook prachtig 
wandelen en omdat we hoog in de vallei zitten, hebben we constant schitterende 
uitzichten op de omliggende bergketens.

We proberen in Likir een echte teaching door een Geshe in te lassen.

Dag 7

Vanaf Likir beginnen we met een korte trekking. Via de Pobe La pas (3550m) komen we 
na 2.5 uur in het piepkleine dorpje Sumdo aan. Het is nu nog een kleine 2 uur naar de 
kampeerplaats in het gezellige dorpje Yangthang (3600m), waarbij we nog een pas 
overgaan, de Chagatse La (3650m).

Dag 8

Vanaf Yangthang nemen we een détour naar het in de bergen verscholen Ridzong klooster 
(3400m), dat bekend staat om haar strikte discipline.



Dag 9

Tweede dag in het Ridzong klooster, 
ter vrije besteding. Ruimschoots de 
gelegenheid om de sfeer en routine 
in een klooster te proeven. Geniet 
van de uitgesproken rust en speciale 
meditatieve atmosfeer.

Een paar kilometer door de kloof 
omlaag van het klooster bevindt zich 
het nonnenklooster Chulichan 
(3240m), dat we ook nog kunnen 
aandoen. Het is prachtig gelegen 
temidden van boomgaarden met 
abrikozen. Abrikoos in het Ladakhi 
heet "chuli", vandaar de naam van 
het klooster, dat "het hebben van 

abrikozen" betekent.

Dag 10

Via de Kunje La (3950m) lopen we rustig naar het mooie 
dorpje Hemis Shukpachan (3600m), welke een interessant 
klooster heeft en een groepje voor Ladakh zeldzame 
coniferen, aan welke het dorp haar naam ontleent (shukpa 
= conifeer). Kamperen bij het dorp. Ongeveer 3 uur lopen.

Dag 11

Vrije dag in Hemis Shukpachan. Het 
schitterend gelegen dorp en 
omgeving lenen zich uitstekend tot 
het maken van prachtige 
wandelingen. Het is er ook bijzonder 
leuk integreren met de vriendelijke 
bevolking. Het is niet moeilijk een stil 
plekje te vinden, waar je in alle rust 
kunt bezinnen.



Dag 12

Vanaf Hemis Shukpachan lopen we 
naar een mooi uitzichtpunt bij een 
stupa, dalen af tot het dal en 
klimmen vervolgens steil over een 
zigzagpad naar de Meptak La pas 
(3750). Vanaf de pas dalen we 
daarna door een droog dal af en 
lopen via de velden van het dorpje 
Ang naar Tingmosgam (3460m). Zo’n 
3 uur lopen.

In Tingmosgam bezoeken we het 
Gelukpa klooster en tevens nieuw 
gebouwde nonnenkloostertu, gestart 
met hulp van een Nederlandse 
stichting. Dan lopen we nog een 
uurtje verder naar het in een zijvallei 

verscholen Vipassana retraite centrum, het eindpunt van onze trekking.

Dag 13 en 14

Twee dagen meditatiecursus en lezingen over Boeddhisme in het Vipassana centrum.

Dag 15

Transfer naar Leh. Onderweg bezoek aan het prachtige 11e eeuwse Choskhor klooster van 
Alchi, met over het algemeen zeer goed bewaarde wandschilderingen en beelden. 
Choskhor is ook uit de tijd van de heilige Rinchen Zangpo en men zegt dat er 35 
ambachtslieden uit het toenmalige Boeddhistische Kashmir in de Gandhara kunststijl aan 
hebben gewerkt. Het klooster is nu wereldberoemd.

Hierna rijden we naar Saspol, waar 
oude meditatiegrotten te zien zijn. 
Ruim de mogelijkheid tot 
contemplatie hier.

Als laatste zien we het mooi gelegen 
tempel en fortcomplex van Bazgo, 
dat Unesco status heeft verkregen en 
waar al veel prachtig gerestaureerd 
is. Overnachting in Leh weer in 
Maryul guesthouse.



Data reizen: 19 juli t/m 2 augustus (15 dagen)
    9 augustus t/m 23 augustus (15 dagen)

Foto’s
Voor een fotogalerij van de reis klik op http://vajradhara-travel-services.com/nl/
inspirerend_ladakh.php. Klik om te beginnen op de Maitreya Boeddha en vervolgens op de 
foto om steeds de volgende te zien.

Informatiebijeenkomsten
Op dinsdag 2 februari van 19.30 tot 21.30 uur en op zondag 7 februari van 13.30 tot 
15.30 uur zal Saskia Kunst een informatiebijeenkomst verzorgen over Ladakh in het 
algemeen en deze reis in het bijzonder. Saskia is antropoloog, schrijfster, Ladakhkenner en 
een goed bekende van Henk Thoma, die nog maar zelden in Nederland komt. Saskia heeft 
samen met haar partner Simon Schagen de Stichting Zanskar op gezet. Deze stichting 
financiert en organiseert onderwijs aan kinderen uit de afgelegen gebieden in Ladakh. Klik 
hier voor meer informatie over de Stichting.

Kosten: 4 t/m 8 personen: €950,- per persoon
  9 t/m 16 personen: €875,- per persoon

Inbegrepen bij de kosten:
• accommodatie in Leh in Maryul guesthouse, tweepersoons kamers met eigen toilet/douche, inclusief 

ontbijt (3 nachten)
• gids voor het volledige programma (14 dagen)
• alle entrees kloosters
• alle transfers volgens het programma per taxi
• packed lunch Thakthok en Hemis excursie
• diner, ontbijt en packed lunch op het Hemis tented camp (1 nacht)
• homestay Nyerma, twee-persoonskamers met eigen toilet/douche, inclusief diner, ontbijt en packed lunch 

(1 nacht)
• geshe lesgeving
• packed lunch likir excursie
• Likir gonpa guesthouse, twee-persoonskamers met gedeelde toilet/douche, inclusief diner, ontbijt en 

lunch (2 nachten)
• likir teaching
• volledig georganiseerde 6-daagse sham trekking, inclusief gids, kok, helper(s), kampeer materialen en 

alle maaltijden
• transport van persoonlijke bagage gedurende de trekking met truck
• volledig georganiseerde 2 dagen meditatie retraite bij een vipassana retraite centrum, inclusief 

accommodatie, alle maaltijden, cursus en lesgeving door een gekwalificeerde leraar

Niet inbegrepen bij de kosten:

• kosten vliegticket Amsterdam – Delhi – Amsterdam (rond de €800,-)
• kosten vliegticket Delhi – Leh - Delhi (rond de €350,-)
• kosten visa en vaccinaties
• verzekeringen
• lunches en diners, behalve waar anders vermeld
• extra kosten gebruik foto- en video apparatuur
• uitgaven van persoonlijke aard, zoals giften, fooien en drankjes

• excursies anders dan in het programma opgenomen
• onverwachte accommodatie- en transportkosten als gevolg van afgelasting van vluchten, weer, andere 

omstandigheden en calamiteiten buiten de controle van de organisatie

http://vajradhara-travel-services.com/nl/inspirerend_ladakh.php
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http://vajradhara-travel-services.com/nl/inspirerend_ladakh.php
http://vajradhara-travel-services.com/nl/inspirerend_ladakh.php



