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Nayabarsa subhakama!    Monstersponsortocht
Nederland / Nepal – We willen al onze lezers, donateurs,
vrijwilligers en alle andere mensen die ons op één of
andere manier steunen of ons een warm hart toe dragen
een fantastisch 2020 toewensen. Tevens onze hartelijke
dank voor alle hulp gedurende het afgelopen jaar.
Hieronder zien we sponsorkinderen uit Serachaur met hun
uitvoering van de nieuwjaarswens.

TOP JAAR VOOR SPONSORKIDS
2019 was een heel goed jaar voor ons sponsorkinderen-
project. We mochten 11 nieuwe sponsors verwelkomen
die samen voor 12 kinderen een schoolbeurs mogelijk
maken. Elke schoolbeurs heeft een looptijd van 5 jaar.
Wil jij ook een kind in Nepal een kans geven op een betere
toekomst? Meld je dan aan voor ons schoolbeursproject
en maak ook het verschil!

Nijmegen / Zwolle – Aankomend voorjaar komt Kim
samen met 17 collega’s van de HAN naar Nepal om onze
leraren daar te coachen en op die manier voor beter
onderwijs te zorgen. Omdat ook Kim inziet dat er naast
kennisoverdracht nog meer nodig is in zo’n arm land, wil
hij graag geld ophalen voor Maya. Samen met zijn maat
Rogier van de Mindful Run Zwolle heeft hij daarom zijn
eigen versie van de lifeline uitgezet en samen zijn ze van
Nijmegen naar Zwolle gelopen: ruim 90 km! Beide
mannen hebben op deze manier al ruim 1400 euro
opgehaald voor Maya. Groot applaus voor deze toppers!
Heb je de actie gemist en wil je alsnog bijdragen? Dat kan
via de actiepagina.

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.geef.nl/nl/actie/wat-is-loopafstand/donateurs
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De daaropvolgende weken ben ik gestart met een klein
groepje docenten en hebben we gewerkt aan technieken
waarbij de leerling centraal staat. Dit doe ik in de vorm
van een training, individuele coaching, voorbeeldlessen en
tot slot feedback-sessies en evaluaties. Ik heb ook een
handout ontworpen met een stukje theorie en een reeks
voorbeelden.
Naast het opleiden van de docenten geef ik 2 tot 4 uur per
dag wiskundelessen. De eindexamenleerlingen komen er
zelfs iedere dag extra vroeg voor naar school.

CULTURELE UITWISSELING
Omdat ik graag wil dat kinderen zich op meerdere vlakken
ontwikkelen, begeleid ik ook een project met het Merlet
College in Cuijk waarbij we wekelijks video’s uitwisselen
tussen brugklasleerlingen in Nederland en die in Nepal.
Het is erg interessant om te zien wat dit oproept.

Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier door de open
houding van de school, de ontzettend lieve Nepalese
mensen en de fijne begeleiding vanuit Maya. Voor mijn
gevoel kan ik echt stappen zetten en iets moois
achterlaten hier, wat deze tijd voor mij extra waardevol
maakt. Ik weet nu al dat het afscheid heel moeilijk gaat
worden.

~ Aniek

Bagmara – Een Maya school wordt je niet zomaar, daar
gaat een gedegen procedure aan vooraf. Eén van de
belangrijkste criteria tot toelating is de motivatie van de
school en van de leerkrachten. En eerlijk is eerlijk, de
Chirgadi school, waar de charismatische directeur Ganesh
de leiding heeft, kwam onlangs met flying colours door de
selectie. Welkom Chirgadi school!
De school bestaat nog niet zo lang en heeft een jong
team. Er zijn nu ruim 200 leerlingen maar de school zal de
komende jaren nog groeien. Een goed moment om te
investeren in de leerkrachten. Maar waarmee kan je dan
het beste beginnen? Zeker geen eenvoudige taak.
Gelukkig meldde wiskundedocent Aniek zich bij Maya:

Sinds half oktober ben ik vrijwilliger op de Chirgadi English
Boarding School. Buiten een eendaagse training en een
bezoek van twee weken van eerdere vrijwilligers is hier
nog niemand van Maya geweest. Het was dus veel
ontdekken en schrijven over hoe het er aan toe gaat op de
school. Na een eerste ronde van observaties ben ik in
overleg met de directeur gestart met een training over
lesvoorbereiding en het formuleren van lesdoelen. Hierna
volgde een nieuwe ronde observaties met uitgebreide
evaluatie-formulieren. Ik heb tevens gekeken welke
docenten klaar zijn voor welke vervolgstap. Het doel is
uiteindelijk het onderwijs minder docentgestuurd te
maken.

Aniek legt Maya fundament op Chirgadi School
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Nieuwe toiletten Parashu school in gebruik
gebouwtje is in zijn geheel gesloopt en de brokstukken
zijn hergebruikt als fundering van het nieuwe blok.

De meisjestoiletten, te herkennen aan de plasgoot met
inhammen.

ongezond. Recentelijk is de school gegroeid en zijn er meer
kinderen. De school heeft extra ruimte gecreëerd door
lokalen te splitsen en voor die nieuw ontstane lokalen kocht
de school zelf whiteboards. Jammer genoeg zijn deze van
het formaat wat wij in Nederland in de keuken hebben
hangen als weekplanner. We zijn blij met het initiatief, maar
minder blij met het gekozen formaat. Want gevolg van een
whiteboard is dat je met de bijbehorende stiften kleiner kan
schrijven dan met krijtjes. En daar wordt het niet echt
overzichtelijker op.
Roland maakte ons daar afgelopen voorjaar attent op toen
hij als HAN opleider in Thulakhet hielp bij het coachen van de
leerkrachten van Janakalyan. Of Maya iets aan die kleine
bordjes kon doen? Zelf ging hij met de pet rond bij de
mannen van zijn voetbalteam en andere clubleden.
Daarmee was het lot van de kleine bordjes bezegeld.
Inmiddels prijken er prachtige whiteboards in de lokalen.
Zoals de foto toont: bijna wall to wall zelfs.

Adhikaridanda – Met enige regelmaat lezen we in Nepal
een artikel in de krant dat er weer ergens in den lande
een gemeente is die toegevoegd kan worden aan de lijst
van “open defacation free zones”, m.a.w. elke burger
heeft daar dan eindelijk toegang tot een toilet en hoeft
zijn behoefte niet meer in de bosjes te doen.
In zo’n land is het niet raar dat de toestand van de
toiletten in openbare gebouwen wel eens te wensen
over laat. Veel te wensen over laat. Vandaar dat we bij
Maya ook op dat vlak hulp bieden waar nodig. En de
Parashu school viel in die categorie. De nood was er op
zijn zachts gezegd… hoog.
Het toiletgebouwtje van de school was namelijk niet alleen
heel erg oud en aftands, maar het lag ook nog eens 5 meter
lager dan het schoolgebouw en was slechts bereikbaar via
een heel steil en spekglad trappetje. Dus behalve
onhygiënisch was de situatie ook nog eens onveilig.
Gelukkig konden we daar verandering in brengen door pal
naastde school nieuwe toiletblokken te bouwen. Het oude

Thulakhet – Enige jaren geleden heeft Maya de krijtborden
op de Janakalyan school vervangen door whiteboards. Dat
was toen n.a.v. een wens vanuit de leerkrachten. Hen leek
het krijtstof dat vrijkomt bij o.a. het bord uitvegen namelijk
on

Whiteboards van formaat voor Janakalyan
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Maya’s Book Corner van start op Chirgadi
Bagmara – Het is een klassiek Maya recept. Men neme
een lokale timmerman, een Maya vrijwilliger—deze keer
zelfs één die een kwast hanteert als een pro—een paar
leerlingen met spierballen en tot slot een boekwinkel
met een hotline naar een uitgever van Engelstalige
kinderboeken. Besprenkel het één en ander met een
Maya bankpasje en … voila. Binnen een week had de
Chirgadi school, de nieuwe telg in de Maya familie, in
ieder klaslokaal een goed gevulde boekenkast!
Want,

“Een kamer zonder boeken is als een lichaam
zonder ziel” - Cicero

Marjan laat haar talenten schitteren. De ene na de andere
boekenkast wordt door haar penseel en palet omgetoverd
tot een kunstwerkje.

Lezen geeft kinderen ten eerste de kans om hun taal-
vaardigheden te oefenen, maar daarnaast helpt lezen ook
om hun wereld te vergroten en hun fantasie te prikkelen.
Verreweg de meeste boeken in deze kasten zijn dan ook
leesboeken met verhalen en sprookjes, enkele bekende
klassiekers maar zeker ook eigentijdse boeken. Voor de
eindexamenleerlingen zijn er extra studieboeken en voor
de kleintjes zijn er vrolijke en inspirerende plaatjesboeken.
Tevens zijn er nu atlassen en woordenboeken.

Hup, de schouders eronder. Gelukkig woont de timmer-
man aan de overkant.

MET DANK AAN: DE ZOETE AAGT
Marjan heeft niet alleen ter plaatse geholpen met vorm-
geven van dit project. Een groot deel van de fondsen
voor de aanschaf van de boeken en het laten maken van
de kasten is ook via haar tot ons gekomen. Camping de
Zoete Aagt, met Marjan en haar partner Michel aan het
roer, heeft na een goed zomerseizoen vijfhonderd euro
aan Maya kunnen doneren. Hartelijk dank!

Het gewenste resultaat: lezende kinderen. De school
geeft de leerlingen nu regelmatig een uurtje vrij lezen.
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Normaal rijdt Roland met zijn basgitaar op de achter-
bank, maar voor één keer mochten daar 50 laptops
plaatsnemen!

Overleg met de ROC studenten.

Eindhoven – Een vaalgrijs krijtbord, versleten school-
banken en afgekloven potloodjes: tot een paar jaar
geleden was dat het standaardbeeld van zo ongeveer
elk willekeurig klaslokaal in Nepal. Tegenwoordig heeft
echter ook hier de ICT zijn intrede gedaan en maken
docenten graag gebruik van laptops en een beamer. Er
is dan ook veel vraag vanuit de scholen naar Maya toe
voor o.a. tweedehands laptops. Tot voor kort konden
we daar maar mondjesmaat aan voldoen. Tot voor
kort…Want eind november kregen we een appje van
Jos van NXP uit Eindhoven. Zijn werkgever ging op een
bepaalde afdeling de laptops vervangen en de oude
mochten naar het goede doel. Jos kent ons al vanaf het
prille begin, dus dacht meteen aan ons. En zijn
leidinggevende ging er in mee: NXP doneerde 125 (!) in
prima staat verkerende laptops aan Maya. Roland
zorgde voor het vervoer en de HAN gaf ons vervolgens
gratis opslagruimte. Inmiddels hebben we 10 stuks
uitgedeeld in Nepal. Voor de resterende 115 exemplaren
zoeken we, je raadt het al, de nodige koeriers.

Nijmegen – Dat je als student bij Maya terecht kan voor
boeiende stageplaatsen in Nepal, dat verhaal gaat
inmiddels wel de ronde. Maar dat je ook in Nederland
voor Maya aan de slag kan, dat is minder bekend. We
waren daarom extra verrast toen een team ROC
studenten zich meldde voor onze opdracht om een
nieuwe website te ontwerpen.
Want het was je misschien al opgevallen: een aantal
maanden geleden is onze website bruut gehackt. Los
van de vraag die ons sindsdien bezighoudt welke hacker
er lol in heeft om goede doelen lastig te vallen, is het
voor ons vooral vervelend dat we online niet meer
bereikbaar zijn. De studenten van het ROC Nijmegen
gaan daar nu gelukkig verandering in brengen. De eerste
ontwerpen zijn al klaar en zien er veelbelovend uit. We
kunnen bijna niet wachten!

NXP schenkt flinke partij 2e hands laptops

Nieuwe Maya website op de tekentafel

.
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Vacatures Gezocht
Gezocht, voor in Nepal: Vrijwilliger met ICT ervaring
of student van passende opleiding voor het
onderhouden 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 Greenland Hotel 
6537JC Nijmegen Pokhara
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 met onze docent Nepalees Prem en
de hindoe godin van het onderwijs Saraswati.

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.

M.m.v.
Aniek Smedts
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Djamilla Steenbrink
Kim Trouwborst
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Tess Dijkstra
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René Voss


