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Nieuwsbrief # 100 !        Corona lockdown
Nepal – Voorjaar 2020. Het is een raar seizoen voor
stichting Maya. Vrijwilligers die Nepal plotsklaps moeten
verlaten en projecten die stilvallen en opgeschort moeten
worden. Maar, laten we eerlijk zijn, het zijn rare tijden voor
iedereen. Het corona virus heeft de hele wereld in zijn
greep. Ook Nepal gaat eronder gebukt.
Eind maart besloot de regering daar tot een nationale
lock-down. Van de ene op de andere dag werden horeca,
scholen, kantoren en winkels gesloten. Het openbaar
vervoer kwam stil te liggen en ook het vliegveld ging
dicht. Mensen moesten thuisblijven en in de steden werd
en wordt daar nog steeds streng op gecontroleerd.
Mensen die het straatverbod overtreden worden door
de politie opgepakt. Een nieuw apparaat moet hierbij
fysiek contact voorkomen. Bizar aandoende beelden
haalden zelfs Sindsdien mogen
mensen elke dag een uurtje naar buiten en dan alleen om
bij de dichtstbijzijnde winkel boodschappen te doen. Ook
in Nepal geldt de anderhalve meter regel: op de stoep
voor de winkels staan cirkels getekend om de afstand te
bewaken. Verder geldt quarantaine en self-isolation voor
mensen die ziek zijn of die gereisd hebben.
Maar lang niet iedereen in Nepal heeft een (t)huis. Veel
gezinnen wonen in tijdelijke onderkomens omdat ouders
geen vaste baan hebben en noodgedwongen een semi
nomadisch bestaan leiden. Een paar golfplaten of een
oud stuk landbouwplastic is wat voor thuis door moet
gaan. Voor deze mensen is niet corona zelf het
probleem, maar de gevolgen van de strenge lockdown.
Geen werk, geen geld, geen eten. Voor veel families is
het zo basaal. Gelukkig kan Maya aan gezinnen zoals
deze in onze regio hulp bieden. Lees hierover op pag. 2.

Nederland – Het zou je zomaar kunnen zijn ontgaan: dit
jubileum van de honderdste Maya Nieuwsbrief. In november
2004 werd een eerste Maya nieuwsbrief vanuit Nepal
gemaild naar zo’n 30 mensen in Nederland en België. Een
heel eenvoudig WORD documentje bestaande uit twee
pagina’s. Er was slechts plaats voor piepkleine fotootjes als
gevolg van de beperkingen van zowel de digitale camera’s
van die tijd als wel de bandbreedte in de internetcafe’s. Wifi
bestond nog niet.
In 2008 kreeg de nieuwsbrief een grote overhaul en zagen
we een geheel nieuwe look verschijnen. Deze uitgave was er
meer op gericht om gelezen te worden op het scherm in
plaats van op papier. We telden toen zo’n 150 lezers. Vlak
daarna werden de nieuwsbrieven behalve via de mail
verstuurd ook op de website geplaatst.
Inmiddels zijn mail en website al lang niet meer de enige
kanalen en gebruiken de meeste mensen sociale media om
op de hoogte te blijven van het nieuws en de wereld om hen
heen. Zo heeft ook stichting Maya al jaren een facebook
pagina en een Instagram account. Dat beantwoordt meer
aan de hedendaagse trend: korte kernachtige berichtjes met
flashy beeldmateriaal. En toch is de rol van de oude ver-
trouwde nieuwsbrief nog lang niet uitgespeeld. Bij Maya
werken we er nog steeds met veel plezier aan en we krijgen
er nog regelmatig positieve reacties op. Veel leesplezier!

het nieuws in Amerika.

http://www.mayafoundation.com/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://www.youtube.com/watch?v=xSc7FJFk_8U
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Boodschappen voor getroffen gezinnen
BOODSCHAPPENPAKKETTEN
Op het moment dat de regering de lockdown verlengde,
kwamen wij in actie. We deelden op vier verschillende
locaties aan in totaal 110 gezinnen flinke pakketten uit.

Deze werden heel warm ontvangen. Toen een maand
later de lockdown nog steeds van kracht was, maakten
we hetzelfde rondje nog een keer.

CROWDFUNDING I.S.M. WILDE GANZEN
We konden dit doen dankzij de vele giften die we in
korte tijd ontvingen na een oproep onder onze achter-
ban. In twee weken tijd kwam er ruim 3000 euro binnen.
Wilde Ganzen steunde onze actie en zo werd de eerste
2500 euro verdubbeld tot 5000. Bedankt allemaal!

Nederland / Nepal – Het corona virus heeft de wereld in
zijn greep. Ging het in maart en april vooral om de snel
stijgende aantallen besmettingen, nu gaat het vooral om
de impact die het heeft op ons dagelijks leven. Mensen
die werk en inkomen verliezen, bedrijven die failliet gaan,

de anderhalve meter samenleving. De wereld staat op
zijn kop. In Nepal is dat minstens zo dramatisch. De
overheid daar komt namelijk niet met noodmaatregelen
om bedrijven en huishoudens te ondersteunen. Het is
ieder voor zich en dat in een samenleving waar toch al
zoveel kwetsbare groepen leven… moeten zien te óver-
leven.

HARPAN VALLEI
In de dorpen is de situatie over het algemeen minder
nijpend dan in de steden. Er is minder controle, mensen
kunnen makkelijker hun huis verlaten en veel gezinnen
hebben een stuk land of kleinvee en zijn gewend om zelf
in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Maar ook
hier zijn kwetsbare groepen. In de dorpen waar Maya
actief is, hebben we een deel van deze groep al jaren in
beeld. Dat zijn namelijk de gezinnen waarvan Maya de
kinderen steunt met een schoolbeurs. Het was dan ook
relatief eenvoudig om deze gezinnen in kaart te brengen
voor onze anti-lockdown actie.

https://www.geef.nl/nl/actie/corona-nood-fonds/goed-doel
https://www.geef.nl/nl/actie/corona-nood-fonds/goed-doel
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3288009247876486&__xts__[0]=68.ARBk0HrcOxQo1UfHeyOhWuy4yiWHf9uipulgJiDDfbVLpuOD7FW8NpJHExMtFU7pHX8EjBr_oEs3BaMVDKv0VWZbpa5uRkZZxF8kOrgDjV9Y35q5gWp1AY3S2CgPbvYr6gzR8_YX5q6YbX2NYtdKgqXdVBobjIl0b3OWZguggGr2U1_WmJtrjeY4C3jRc4Jlu41qU5x3H3g5XDipaelaEUCXCwJVP_CjFAyyNYOUZN45OmlH0A2YnmAnE1XRQb6adJgDdjylRGF19dSAQEVmaIznpj-76BNPgxhvy9HWzo-SdLP2169JBj-gH7lZbFCJ0r66BbGgbD1ask1BmfcE--LB1NpZ9Cx5OeW9fge17T0uyCXgGVGncA_9k5sGtZdR_YHEbzFayGZHIEDAUORh0cq0RQPZ2s0t2xPecLKQ-ArhP_XrPds66RmVYcLiMU93lbwpEDp-p7LP9rc&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3288009247876486&__xts__[0]=68.ARBk0HrcOxQo1UfHeyOhWuy4yiWHf9uipulgJiDDfbVLpuOD7FW8NpJHExMtFU7pHX8EjBr_oEs3BaMVDKv0VWZbpa5uRkZZxF8kOrgDjV9Y35q5gWp1AY3S2CgPbvYr6gzR8_YX5q6YbX2NYtdKgqXdVBobjIl0b3OWZguggGr2U1_WmJtrjeY4C3jRc4Jlu41qU5x3H3g5XDipaelaEUCXCwJVP_CjFAyyNYOUZN45OmlH0A2YnmAnE1XRQb6adJgDdjylRGF19dSAQEVmaIznpj-76BNPgxhvy9HWzo-SdLP2169JBj-gH7lZbFCJ0r66BbGgbD1ask1BmfcE--LB1NpZ9Cx5OeW9fge17T0uyCXgGVGncA_9k5sGtZdR_YHEbzFayGZHIEDAUORh0cq0RQPZ2s0t2xPecLKQ-ArhP_XrPds66RmVYcLiMU93lbwpEDp-p7LP9rc&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3288009247876486&__xts__[0]=68.ARBk0HrcOxQo1UfHeyOhWuy4yiWHf9uipulgJiDDfbVLpuOD7FW8NpJHExMtFU7pHX8EjBr_oEs3BaMVDKv0VWZbpa5uRkZZxF8kOrgDjV9Y35q5gWp1AY3S2CgPbvYr6gzR8_YX5q6YbX2NYtdKgqXdVBobjIl0b3OWZguggGr2U1_WmJtrjeY4C3jRc4Jlu41qU5x3H3g5XDipaelaEUCXCwJVP_CjFAyyNYOUZN45OmlH0A2YnmAnE1XRQb6adJgDdjylRGF19dSAQEVmaIznpj-76BNPgxhvy9HWzo-SdLP2169JBj-gH7lZbFCJ0r66BbGgbD1ask1BmfcE--LB1NpZ9Cx5OeW9fge17T0uyCXgGVGncA_9k5sGtZdR_YHEbzFayGZHIEDAUORh0cq0RQPZ2s0t2xPecLKQ-ArhP_XrPds66RmVYcLiMU93lbwpEDp-p7LP9rc&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3288009247876486&__xts__[0]=68.ARBk0HrcOxQo1UfHeyOhWuy4yiWHf9uipulgJiDDfbVLpuOD7FW8NpJHExMtFU7pHX8EjBr_oEs3BaMVDKv0VWZbpa5uRkZZxF8kOrgDjV9Y35q5gWp1AY3S2CgPbvYr6gzR8_YX5q6YbX2NYtdKgqXdVBobjIl0b3OWZguggGr2U1_WmJtrjeY4C3jRc4Jlu41qU5x3H3g5XDipaelaEUCXCwJVP_CjFAyyNYOUZN45OmlH0A2YnmAnE1XRQb6adJgDdjylRGF19dSAQEVmaIznpj-76BNPgxhvy9HWzo-SdLP2169JBj-gH7lZbFCJ0r66BbGgbD1ask1BmfcE--LB1NpZ9Cx5OeW9fge17T0uyCXgGVGncA_9k5sGtZdR_YHEbzFayGZHIEDAUORh0cq0RQPZ2s0t2xPecLKQ-ArhP_XrPds66RmVYcLiMU93lbwpEDp-p7LP9rc&__tn__=-UC-R
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Derde editie teacher training i.s.m. de HAN

Er worden voorbeeldlessen gegeven en we introduceren
nieuwe materialen zoals wisbordjes. De kinderen vinden
het geweldig en de Nepalese leerkrachten steken hier veel
van op. Er zijn weer verschillende workshops rondom een
thema en we vullen deze aan met één op één coaching.

Spontane kennismaking op het schoolplein.

Behalve een geslaagde overdracht van kennis en vaardig-
heden is het niet in de laatste plaats een toegenomen
dosis enthousiasme en inspiratie wat we terugzien in het
handelen van de Nepalese leerkrachten als gevolg van 10
dagen teacher training. Mission accomplished!

Kaski – Februari is zo een beetje teacher training maand
aan het worden bij Maya. Voor het derde jaar op rij
mochten we een grote groep lerarenopleiders van de
HAN verwelkomen op onze Maya scholen.

Na de openingsceremonie op de Oxford School, met
aansluitend een heuse Nepalese taalles, verdeelden we
de opleiders over zes Maya scholen. Op deze manier
realiseren we een bereik van ruim 100 leerkrachten. De
trainingen borduren voort op hetgeen we de jaren
hiervoor hebben aangereikt Omdat we in live situaties
opereren, kunnen we heel gericht trainen en coachen.
Daar komen dan ook zeer bruikbare tips en direct
toepasbare technieken uit voort. Opnieuw maken we
gebruik van de bijzondere formule waarbij opleiders en
studenten elkaar versterken.

De taalles van Prem-sir is zoals gebruikelijk
om van te smullen.

https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3047596695251077
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Bouw tijdens corona: uitdagingen in het kwadraat

De status na de eerste 10 dagen: verbluffende vooruitgang!

Maar toen kwam de lock-down. En die gooide uiteraard roet
in het eten. Gelukkig hadden we al veel materialen op locatie
en konden de bouwvakkers nog even vooruit. Daarna lag de
bouw toch echt stil. We hadden weer even het geluk aan
onze zijde toen de overheid besloot door te gaan met de
bouw van een grote dam vlakbij, zodat het wegtransport
weer op gang kwam. Zodoende viel een extra vrachtwagen
met bouwmaterialen voor ons daknietop.Eenbeetje sneaky,
of gewoon gebruik maken van een opportunity? Hoe dan
ook, onze bouwvakkers konden verder. Inmiddels ligt het
dak erop. Nu is het wachten op de volgende fase: stuuk- en
schilderwerk en de aanleg van elektra. Dat kan wel weer
even duren, maar het grote werk is af. Chapeau allemaal!

Op het dak van de lokalen kunnen we de bewapening 
duidelijk zien. De vierkante uitsparingen in het midden 
worden skylights. Deze zorgen straks voor extra licht.

Thulakhet – In Nepal is zelfs in normale tijden een
doorsnee bouwproject al een opgave op zich, laat staan
in tijden van corona. Het idee van extra klaslokalen voor
de Janakalyan school dateert al van enige jaren geleden.
De school kampt met een chronisch ruimtegebrek en de
kinderen zitten in de lokalen als kippen in een leg-
batterij. De meest logische aanpak was een verdieping
realiseren bovenop het gebouw dat Maya hier in 2009 al
heeft gefinancierd. Maar een hele verdieping bouwen
vergt behoorlijk wat financiële middelen en die komen
niet zo maar aanwaaien.

ENTER: SANDER
Op dat punt kwam Sander bij Maya stage lopen. We
schrijven dan het jaar 2017. Voor het uitvoeren van zijn
stageopdracht—het verzorgen van dramalessen—is een
regulier lokaal al krap, maar de lokaaltjes in Thulakhet
waren niet eens een optie. Sander week uit naar het
schoolplein, wat vanwege de felle zon ook verre van
ideaal bleek. Naar aanleiding daarvan investeerde Maya
binnen een jaar in een ruime overkapping van een groot
deel van het schoolplein. Een unicum in de regio. Prima
voor buitenactiviteiten, maar nog steeds geen oplossing
voor de krappe lokalen.

SANDER IN ACTIE
Tegen het einde van zijn studie besloot Sander zich in
Nederland in te zetten voor zijn kids in Nepal en startte
enkele acties om geld in te zamelen. Dat verliep zo
voorspoedig dat de bouw van een verdieping ineens binnen
bereik kwam. Met steun van de Wilde Ganzen maakten we
de begroting sluitend en kon de bouw in 2020 beginnen.
Begin maart werden de eerste bouwmaterialen op het
veldje achter de school gelost en sloegen bouwvakkers hun
kamp op in één van de klaslokalen. Het was vakantie, dus ze
hoefden niet in de openlucht te bivakkeren.

ENTER: CORONA
In enkele dagen tijd werden de pilaren al in
beton gegoten, de deurposten geplaatst en de
muren gemetseld. Iedereen was verbaasd over
het tempo waarin de verdieping vorm kreeg. t

https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3080538665290213
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3080538665290213
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3080538665290213
https://www.facebook.com/pg/mayanepal/photos/?tab=album&album_id=3080538665290213
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Vacatures Gezocht
Gezocht, voor in Nepal: Vrijwilliger met ICT ervaring
of student van passende opleiding voor het onder-
houden en uitbreiden van onze Maya Academy, een
online onderwijsomgeving met Moodle als basis.
Je taken bestaan uit: plaatsen van inhoud (cursussen
voor Nepalese leraren, informatie voor vrijwilligers,
etc) het aanmaken van accounts voor nieuwe
vrijwilligers en Nepalese docenten, het toewijzen van
verschillende levels van toegangs-rechten, het
vergroten van het gebruiksgemak. Je hebt veel
vrijheid in het inrichten van het systeem en kan
tevens content aanleveren in de vorm van bv foto’s
en video’s die je op locatie gaat maken. Je hebt veel
contact met de verschillende scholen en kan ook
workshops geven in het gebruik van de Academy aan
zowel vrijwilligers als Nepalese docenten.

Voor andere vacatures in Nepal en Nederland, kijk op
onze facebook pagina!

Koeriers 
We zouden graag in contact komen met mensen die
naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage
willen reserveren voor kleding of laptops.
De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben hun
limiet verhoogd van 20 naar 23 kilo. Etihad en Turkish
Airlines staan nu zelfs 30 kilo toe. Laat deze extra kilo’s
niet onbenut!

Stichting Maya Maya Foundation
Meijhorst 34-35 PO Box 7666
6537JC Nijmegen Kathmandu
Nederland Nepal

tel. (+31) (0)24-3444125              tel. (+977)-9804131058
website: www.stichting-maya.nl
e-mail: info@stichting-maya.nl
KvK Centraal Gelderland 09145476

Maak uw donatie over op:
NL03 RABO 0101026374
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen
(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Stichting Maya heeft sinds januari 
2008 de ANBI status. Uw gift is 
dus aftrekbaar van de belasting!

Steun ons!

Contact informatie
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Maya vrijwilligers op avontuur in 
Chitwan National Park.

Colofon
De Maya Nieuwsbrief is een
uitgave van Stichting Maya en
dient om de vrienden van Maya
op de hoogte te houden van het
nieuws betreffende de stichting
uit zowel Nepal als Nederland.
De nieuwsbrief komt gemiddeld
6 keer per jaar uit.

Foto’s van:
Hari Bhugai
Krishna Dahal
Lenneke van Diessen
Leonie Janssen
René Voss
Sander Zuidhof
Yubi Adhikari

Eindredactie:
René Voss


