Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De
stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg.
Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om deze doelen
helpen te verwezenlijken.

Voor meer informatie mail naar info@stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om deze doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2010-001

Lespakket over Nepal maken

Standplaats: Nepal / NL

Nepalese kinderen hebben een heel ander leven dan leeftijdsgenootjes in Nederland. Voor Nepalese kids is een leven met
Nintendo DS, waveboards en Disney XD iets van een andere planeet.
Maar omgekeerd kunnen Nederlandse kinderen zich ook amper
voorstellen hoe een leven eruit ziet in Nepal waar je ‘s morgen water
haalt bij de dorpskraan, je huiswerk buiten op de grond maakt, met je
handen eet, en je in plaats van de hond uitlaat je met de geiten of
zelfs de buffels een rondje loopt.
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nepal foto’s en films maakt
en dat dan verwerkt tot een lespakket voor Nederlandse kinderen
voor de basisschool. Bv 8 lessen over 8 verschillende onderwerpen
zoals: geografie, religie, een typische schooldag, sport en spel, etc.
Acht thema’s die de verschillen aangeven tussen de culturen hier en
daar. Zodat kinderen in Nederland zich een beeld kunnen vormen van
hoe het is om kind te zijn in een andere cultuur. Vanaf het moment
dat een andere cultuur een gezicht krijgt, wordt de afstand overbrugd
en ontstaat er begrip. Je verblijft op locatie in een gastgezin in een
dorpje aan de voet van de Himalaya en gaat op die manier deel
uitmaken van de lokale gemeenschap. Een waar avontuur !
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: info@stichting-maya.nl of 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om deze doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2010-004

schoolactiviteiten moesson
Standplaats: Nepal
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nepal met schoolkinderen
samen wil onderzoeken welke activiteiten ze zouden kunnen doen
tijdens de regentijd. In Nepal regent het de hele zomer en dan is er
dus geen gelegenheid om buiten te spelen tijdens het speelkwartier of
tijdens de gymles (een gymzaal is er sowieso niet dus gymles is altijd
buiten).
Taak: Je reikt spellen en activiteiten aan en kijkt welke daarvan
‘aanslaan’ en welke niet. Je houdt rekening met de verschillende
leeftijdsgroepen en kijkt ook naar wat het de kinderen brengt / leert.
Het gaat niet alleen om spelen en tijd spelend doorbrengen: de
bedoeling is dat kinderen ook leren samenwerken, leren
communiceren, zelfstandig dingen doen, etc. De activiteiten die
geschikt zijn werk je uit tot ‘kaart’ en verwerk je in een map voor de
leraren. (voorbeelden beschikbaar)

Je verblijft 4 weken op locatie in een gastgezin in een dorpje aan de
voet van de Himalaya. Een uitdagende stage !
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: info@stichting-maya.nl of 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
deze doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2010-008

Spreekbeurtenmap
maken voor scholieren NL
Standplaats: Nepal ( THK)
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nepal foto’s en films gaat
maken over het leven in Nepal en daar vervolgens een (digitale)
informatiemap van maakt. Kinderen in Nederland kunnen die mappen
gebruiken om bijvoorbeeld een spreekbeurt of werkstuk mee te
maken. Denk aan onderwerpen als: drinkwater in de Himalaya, kind
zijn in Nepal, kinderarbeid, verschillen tussen jongen en meisje zijn in
een arm land, onderdrukking van vrouwen, wilde dieren in je
achtertuin, etc.
Stichting Maya kan je eventueel voorzien van voorbeeldmappen over
andere landen.
Je verblijft 4 weken op locatie in een gastgezin in een dorpje aan de
voet van de Himalaya en gaat op die manier deel uitmaken van de
gemeenschap. Een unieke ervaring !

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: info@stichting-maya.nl of 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2010-013

Hoe kan Maya voedingspatronen veranderen?
Standplaats: Nepal
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die wil kijken naar
oplossingen voor de bekende voedingsproblematiek, te weten
ondervoeding door gebrek aan vitamines. Je kan denken aan
extra vitamines via:
• Gebruik zilvervliesrijst i.p.v. witte rijst
• Introductie van kiemgroenten (bv alfa-alfa of tuinkers)
• Korter koken van groenten en dus vitamines behouden
• Etc.
Je verblijft 4 weken op locatie in een gastgezin waar je je ideeën
kan testen en zo langzaam kan introduceren in de rest van het
dorp. Je krijgt een eigen kamer maar de band met de
gemeenschap is erg close. Jij in actie tegen de honger !

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: info@stichting-maya.nl of 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt
de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2013-006

Lessen ontwerpen en
verzorgen alcohol/drugs
Standplaats: Nepal (SIM)
In Nepal is stichting Maya actief op een tiental scholen waaronder enkele
middelbare scholen. Op een van die scholen is tijdens een eerdere stage
gebleken dat leerlingen veel vragen hebben over alcohol en drugs. Het zijn
onderwerpen die nog een beetje in de taboesfeer liggen in Nepal, vooral
voor de leeftijdscategorie 15-18 jaar. Leerlingen bespreken dit dan ook
liever met de buitenlandse stagiaires van stichting Maya dan met hun eigen
leraren waar ze minder open durven te zijn. Als buitenlandse stagiaire
wordt je niet gezien als deel uitmakend van de status quo van de school of
de gemeenschap maar meer als gelijkwaardige. Verder heb je veel
interessantere verhalen te vertellen dan de leraren die nog nooit buiten
Nepal geweest zijn. De school heeft een zeer progressieve directrice waar je
alles mee kan bespreken. Ze zal je helpen waar nodig en ze zal zorgen dat je
je op je gemak voelt.
Stichting Maya zoekt een stagiaire die in elk geval op deze school een aantal
lessen wil ontwerpen en geven over drugs en alcoholgebruik en misbruik en
zo de leerlingen op een informele en ontspannen manier kan informeren.
Je verblijft op locatie in een (of twee) van onze gastgezinnen. Je bent elke
dag op school, lessen aan het voorbereiden of lessen aan het verzorgen.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2014-009

Maken van een
‘gymwijzer’ met filmpjes
Standplaats: Nepal
Stichting Maya steunt al jaren een tiental scholen op allerlei vlakken: financieel, met
materialen, met kennis en zeker ook met de uren van vrijwilligers en stagiairs.
Door de jaren heen hebben we steeds opnieuw de aandacht gevestigd op het
belang van sport en spel in het curriculum. Want leren is niet alleen lezen, schrijven
en rekenen. Kinderen leren veel van samen sporten en samen spelen:
samenwerking , teamwork, een ander iets gunnen, etc. In dit kader hebben al
verschillende vrijwilligers gymlessen gegeven. Toch blijft niet altijd alles hangen.
Een map met leskaarten, die we eerder al een keer hebben gemaakt als naslagwerk,
wordt nauwelijks ingekeken. Nepal blijft een orale cultuur en mensen nemen beter
informatie op tijdens het luisteren dan tijdens het lezen.
Om de leraren makkelijker toegang te geven tot de databank aan voorbeeldlessen
willen we deze omvormen van leskaarten naar filmpjes. In Nederland bestaat zoiets
onder term ‘gymwijzer’. Wij hebben als stichting de rechten gekregen om dit toe te
mogen passen op onze gymlessen.
Stichting Maya zoekt vrijwilligers (studenten pabo, pedagogiek, e.d.) die gymlessen
willen geven en tegelijkertijd de bewuste ‘gymwijzer’ willen maken. Deze vacature
is ideaal om met meerdere personen vorm te geven (de één geeft les terwijl de
ander filmt).
Je verblijft bij een gastgezin vlakbij één van onze scholen. Je krijgt een eigen kamer
met kost en inwoning.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: mail info@stichting-maya.nl of bel met 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2014-012

Opstellen how-to
brochure koffieplantage
Standplaats: Nepal
Stichting Maya steunt al jaren een tiental rurale gemeenschappen op allerlei
vlakken: met de bouw van rookloze ovens, biogasinstallaties en toiletten.
In 2013 zijn we gestart met het helpen van een aantal boeren bij het omvormen van
rijstvelden naar koffieplantages met als doel hun inkomsten te vergroten. De
koffieoogst brengt namelijk meer geld op dan de rijst, En toch vinden de boeren de
overstap risicovol. Stichting Maya heeft daarom trainingen gefaciliteerd door een
Nepalese professional. Tijdens een evaluatie hiervan na het eerste jaar is gebleken
dat veel boeren moeite hebben de juiste methode toe te passen. Daarom willen we
een handleiding opstellen bestaande uit eenvoudige plaatjes en slechts weinig tekst
zodat het voor ongeletterde boeren toch goed te begrijpen is. Deze handleiding zal
een soort samenvatting zijn van de training.
Stichting Maya zoekt vrijwilligers die de handleiding willen samenstellen en
vormgeven. Je verblijft bij het gastgezin van de trainer zodat je dichtbij de
informatie zit. Je krijgt een eigen kamer, inclusief badkamer, en 3 maaltijden per
dag. De trainer heeft zelf een bloeiende koffieplantage aan huis, dus je kan ter
plekke zien hoe het wel moet . Daarnaast kan je als bonus enkele heerlijke kopjes
koffie tegemoet zien.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: mail info@stichting-maya.nl of bel met 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2014-020

Organiseren voorlichting
‘Moeder en Kind’
Standplaats: Nepal (Arnakot)
In een afgelegen gebied genaamd Arnakot Deurali, op ruim een dag reizen vanaf de
dichtstbijzijnde grote stad (Pokhara) woont een bijzonder volk. Bijzonder in de zin
dat ze te midden van de elementen een bestaan hebben weten op de te bouwen.
Moedige maar ook zeer sociale mensen die van nature samenwerken om vooruit te
komen in het leven. Ondanks dat veel van hen snel leren en elders werk vinden is
het leeuwendeel van de bevolking arm, leeft van wat het land opbrengt en heeft
weinig toekomstperspectief. Voor hen is het vooral overleven.
Onze lokale partnerorganisatie in Arnakot zoekt vrijwilligers uit de gezondheidszorg
die willen helpen met het geven van workshops op het gebied van gezondheid mbt
moeder en kind. Zwangerschap, bevalling, nazorg, borstvoeding, voorkoming
bekkeninstabiliteit (veelvoorkomend in Nepal), etc.
Heb jij kennis en vaardigheden op deze vlakken? Dan ben je van harte welkom om
een tijd bij de lokale bevolking te verblijven en je kennis en kunde te delen in de
vorm van voorlichtingsbijeenkomsten.
Je verblijft bij een gastgezin dat redelijk Engels spreekt. De man des huizes is health
worker, de vrouw is vroedvrouw. Hun huis ligt vlakbij de school, de centrale plaats
van het dorp. Van hieruit kan je makkelijk contacten leggen en ingangen vinden in
de gemeenschap. De omgeving is prachtig, volop natuur en hartverwarmende
mensen om je heen. Je krijgt een eigen kamer met kost en inwoning.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: mail of bel met 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
deze doelen helpen te verwezenljjken.

Vacaturenummer NP2015-002

Lessen in aangepaste
beweging voor verstandelijk
gehandicapten

Standplaats: Nepal (Pokhara)

Stichting Maya steunt al een aantal jaar 2 dagopvangcentra voor
verstandelijk gehandicapten in de stad Pokhara. Eén centrum richt zich op
kinderen tot 15 jaar oud, het andere centrum op jongeren tussen de 15 en
de 30. Beide centra worden financieel flink gesponsord door buitenlandse
organisaties en de accommodatie is dan ook dik in orde. De steun van
Stichting Maya zit vooral in het ondersteunen van de begeleiders, veelal in
de vorm van samen activiteiten begeleiden en van elkaar leren. Nepal kent
geen speciale opleiding hiervoor dus alle kennisuitwisseling die wij kunnen
bieden is uitermate waardevol. Voor deze kennisuitwisseling zoeken we
stagiairs MBO / HBO.
Beide centra hanteren een strak schema en er is elke dag ruimte voor
beweging. Er zijn grote groepsruimtes met materialen waar allerlei
activiteiten ondernomen (kunnen) worden. Een van de centra bereidt de
jongeren zelfs voor om deel te nemen aan een soort para-olympics.
Je verblijft op locatie, in Pokhara stad, of in Tallo Hemja, een dorp vlak
buiten de stad. Beide locaties zijn voor Nepalese begrippen zeer
comfortabel: eigen kamer, eigen badkamer, wifi.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
deze doelen helpen te verwezenljjken.

Vacaturenummer NP2016-002

Onderzoek naar mogelijkheden combinatieteelt
rondom biologische koffie

Standplaats: Nepal (Pokhara)

Stichting Maya steunt sinds enkele jaren een aantal koffieboeren (arabica)
nabij Pokhara met kennis, materiaal en eventueel met microkredieten. De
stichting doet onderzoek naar de mogelijkheid om de koffie in NL af te
zetten. De koffie is reeds in NL getest en er is wel degelijk interesse. Nu is
het zaak de boeren zo goed mogelijk bij te staan om de kwaliteit te
waarborgen en de teelt biologisch te houden.
We zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar
mogelijkheden mbt combinateiteelt (schaduwbomen en vruchten, maar
ook bloesem en bijenhouden).
Je verblijft op locatie, op een koffiefarm. Je krijgt hier een eigen kamer en
kan mee-eten met het gezin.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
deze doelen helpen te verwezenljjken.

Vacaturenummer NP2016-004

Onderzoek naar mogelijkheden afvalverwerking

Standplaats: Nepal

Nepal kent onder de bevolking een groeiend consumptiepatroon en een
bijbehorend afvalprobleem. Zwerfafval is overal pijnlijk zichtbaar en
niemand weet er raad mee. Voorlichting geven op scholen en aan
gemeenschappen is een belangrijke stap om afval te verzamelen, maar dan
nog komt de vraag wat doen we ermee? Verbranden? Begraven?
Hergebruiken?
We zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar
mogelijkheden mbt het afvalprobleem.
Je verblijft op locatie, op een koffiefarm. Je krijgt hier een eigen kamer en
kan mee-eten met het gezin.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
deze doelen helpen te verwezenljjken.

Vacaturenummer NP2016-007

Voorlichting geven aan boeren
m.b.t. compost

Standplaats: Nepal (SER)

Stichting Maya helpt sinds enkele jaren de lokale boeren in het behalen van
een hogere opbrengst. Dit doen we o.a. door het aanleggen van irrigatie en
het geven van voorlichting op ons infocentrum. In deze reeks
voorlichtingen hoort ook het goed gebruik van compost.
We zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar de best
mogelijke manier om compost samen te stellen en te gebruiken, gezien de
lokale omstandigheden, dit vast te leggen en tevens te presenteren in de
vorm van een workshop aan lokale boeren / coöperaties. Een aantal
boeren werkt biologisch, voor hen heeft een goede compost daarom een
extra meerwaarde.
Je verblijft op locatie, bij een gezin dat participeert in de koffie coöperatie.
Je krijgt hier een eigen kamer en kan mee-eten met het gezin.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
deze doelen helpen te verwezenljjken.

Vacaturenummer NP2017-005

Onderzoek mbt gebruik zout
en ontwikkelen interventie

Standplaats: Nepal (SER)

Stichting Maya merkt sinds enkele jaren dat de lokale bevolking veel zout
gebruikt bij het koken. Vlak na de aardbeving was zout zelfs één van de
meest gevraagde producten door de mensen in de getroffen gebieden.
Zonder zout kennelijk geen maaltijd.
We zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar het gebruik
van zout in de Nepalese keuken. Waarom wordt er zoveel meer zout
gebruikt dan we in Nederland gewend zijn? Is het een ander soort zout?
(het beroemde Himalaya zout?) Kan het schadelijk zijn? Zijn er
alternatieven? Hoe passen we eventuele alternatieven toe in de culturele
omgeving?
Ontwikkel een workshop voor bv de lokale moedergroep om kennis te
nemen van de rol die zout inneemt in de gezondheid van de mens. Bv met
een informatieve kookles. Ontwikkel en geef een les voor scholieren.
Je verblijft op locatie, bij een gezin waarvan de vrouw des huizes deel
uitmaakt van de moedergroep. Je krijgt hier een eigen kamer en kan meeeten met het gezin.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om
deze doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2017-007

Onderzoek naar de impact
van leesprojecten
Standplaats: Nepal
Nepal kent geen leescultuur. Met een boek in je luie stoel, voorlezen in de
klas, of thuis een verhaaltje voor het slapen gaan: het is allemaal niet aan
Nepal besteed. Jammer, want lezen is zo belangrijk voor de ontwikkeling
van een kind. Stichting Maya stimuleert daarom al jaren leesactiviteiten op
verschillende scholen d.m.v. bibliotheken en boekenkasten.
Maar wat is het effect daarvan op het Nepalese kind nou eigenlijk? Het
gaat dan om de cognitieve aspecten en de vaardigheden van lezen maar
ook op wat lezen met iemand doet. Taalontwikkeling en
woordenschatuitbreiding aan de ene kant versus wat een verhaal met
kinderen doet, hoe een boek het venster op de wereld opent en waardoor
kinderen worden geprikkeld worden, en hen aanzet tot kritisch denken etc.
aan de andere kant. Leesattitude, leesmotivatie? En niet te vergeten de
invloed van een (niet) gemotiveerde leerkracht en het schoolteam.
We zijn op zoek naar een student die met bovenstaande aan de slag kan
gaan en onze impact meetbaar maakt.
Je verblijft op locatie, bij een gezin waarvan minstens één lid leerkracht is
op school. Je krijgt hier een eigen kamer en kan mee-eten met het gezin.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

Vacaturenummer NP2019-003

Design website en huisstijl,
maken foto‘s en video’s
Standplaats: Nepal
We zijn als stichting vooral actief in Nepal: 8 maanden per jaar zijn er
gemiddeld zo’n 50 Nederlandse vrijwilligers actief op verschillende projecten
op verschillende locaties. Er wordt heel wat werk verzet met en voor de
Nepalese bevolking.
Maar ook achter de schermen is het belangrijk dat dingen op rolletjes lopen.
Communicatie naar buiten toe is een onmisbaar element in ons werk.
In de 15 jaar van ons bestaan is er op het gebied van mediadesign en
communicatie veel veranderd. We hebben dan ook al 3 keer een geheel
nieuwe website gehad en nieuwe sociale media kanalen als facebook, twitter
en instagram in gebruik genomen.
Eind augustus is onze website voor de 2e keer gehackt. Dat roept uiteraard
verontwaardiging op: welke dwaas hackt nu een website van een goed doel?
Maar ook strijdlust: een kans om een geheel nieuwe en beter beveiligde
website te maken. Daarvoor hebben we hulp nodig.
We zoeken iemand met kennis van zaken op het gebied van websites
ontwerpen en vormgeven maar ook op gebied van communicatie. Je krijgt
veel vrijheid en je weet zeker dat al je inzet ook werkelijk gestalte krijgt. (Je
werk verdwijnt niet ergens onder in een stoffige la of in een map “overige”.)
Je werkt vanuit Nepal zodat je feeling krijgt met onze activiteiten daar.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

Vacaturenummer NP2019-006

Themapakket marketing,
mediadesign, communicatie
Standplaats: Nepal
Als non-profit ben je misschien nog wel meer afhankelijk van je ‘klanten’ dan
een for-profit organisatie. Voor het krijgen van giften moet je mensen
immers prikkelen. Reclame maken klinkt heel erg for-profit, maar je zal als
goed doel toch ook op een of andere manier bij het publiek in beeld moeten
komen en blijven. De media is hier bij uitstek het middel voor.
Maya wil een communicatieplan opstellen bestaande uit de volgende
marketingstrategie: de focus leggen op een aantal bewust gekozen, reeds
bestaande, momenten gedurende het jaar en daarop inhaken en exposure
creëren. Bijzondere dagen die dicht staan bij de missie en de doelen van
Maya. Denk aan World Literacy Day (8 september), Women’s Day (8 maart),
SDG Action Day (25 september), etc. Door bv 12 van deze dagen te
selecteren--grofweg 1 per maand--kunnen we iedere maand onze naam
verbinden aan een topic dat al bij het publiek bekend is of onder de aandacht
gebracht wordt door de massamedia rondom de bewuste datum.
Maya zoekt iemand die een overzicht en selectie kan maken van dit type
themadagen. Voor elk thema maak je pakkende foto’s en korte video’s van
onze projecten in Nepal en schrijf je korte teksten en krachtige slogans om
Maya aan het bewuste thema te koppelen. M.a.w. jouw mediapakket om
Maya het hele jaar door onder de aandacht te brengen bij het publiek.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om deze doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NL2010-004

Promoten van CO2
compensatie via biogas
Standplaats: Nederland
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nederland het biogas-project
in Nepal wil promoten. In Nepal bouwen we biogasinstallaties bij arme
gezinnen die zo (via de mest van hun vee) gratis gas krijgen om op te
koken. Ze hoeven dan geen hout meer te kappen voor hun houtvuur en
zitten niet meer in de verstikkende rook. Tegelijkertijd besparen de
installaties een behoorlijke uitstoot van CO2: ten eerste omdat er geen
hout verbrand wordt en ten tweede omdat het CO2 gas dat normaal
gesproken vrijkomt van de composthoop nu in de biogastank wordt
afgevangen en dus niet in de atmosfeer terecht komt.
Deze CO2 reductie is weliswaar een bijproduct van ons project, maar
voor veel Nederlanders is dit nu juist interessant. Want wij in het
westen creëren zoveel CO2 uitstoot dat de aarde opwarmt en allerlei
klimaatproblemen ontstaan. In Nederland CO2 reduceren is niet
eenvoudig, maar waarom zouden we dat niet in Nepal doen? Dan
krijgen de mensen daar nog een biogasinstallatie cadeau ook!
Taak : benaderen van Nederlandse bedrijven en particulieren die hun
website, laptop, vliegreis of auto CO2—neutraal willen maken.
Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die zich sinds 2004 bezig houdt met
ontwikkelingssamenwerking in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op
onderwijs, gezondheidszorg en rurale ontwikkeling. Sinds 2007 biedt de stichting
stageplaatsen aan studenten uit Nederland om deze doelen te helpen
verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2019-005

Onderzoek klimaatneutraal
vrijwilligerswerk doen
Standplaats: Nederland
We kunnen er niet meer omheen, ons klimaat gaat naar de knoppen en als
we niet oppassen al het leven op Aarde erbij. Toch willen we graag reizen om
ervaringen op te doen—en stage lopen of vrijwilligerswerk doen in het
buitenland is daar een belangrijk onderdeel van. En dan komt dat vervuilende
vliegtuig al snel in beeld. Voor Nepal is er niet echt een alternatief.
Maya wil daarom inzicht krijgen in de mate van vervuiling, o.a. de CO2
uitstoot, van de gemiddelde vlucht naar Nepal en onderzoek doen naar
manieren om die vervuiling in Nepal zelf te compenseren. Hoeveel bomen
moeten we planten per vlucht—en welke soort boom is dan het meest
geschikt? Zijn er locaties in onze vallei waar we die aanplant tevens kunnen
inzetten als erosiebestrijding? Wat levert een biogasinstallatie in Nepal op
aan CO2 besparing? Wat levert een rookloos fornuis op aan CO2 besparing?
Zijn er nog andere manieren om CO2 te compenseren? Wat is haalbaar in
Nepal zelf, liefst onder de vlag van Maya? Of is het beter om extern te gaan
zoeken?
Maya zoekt iemand die op bovenstaande vragen antwoorden kan vinden en
deze in een rapportage met aanbevelingen kan bundelen.
Want we willen graag ons stageprogramma blijven aanbieden, maar niet ten
koste van onze Aarde.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2020-006

Aanbieden lespakket
fijne motoriek
Standplaats: NL
Uit recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Maya is
gebleken dat bij Nepalese kinderen in de kleuterfase de fijne
motoriek minder goed ontwikkeld is als bij leeftijdsgenootjes in
Nederland.
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die het onderzoek kan
uitbreiden met als doelgroep kinderen van basisschool- en
middelbare schoolleeftijd en die een sport- of
bewegingsprogramma kan samenstellen dat de fijne motoriek
meer ontwikkelt voor in eerste instantie kinderen in de leeftijd 46 jaar en eventueel ook voor andere leeftijden indien het
onderzoek dat rechtvaardigt.
Je verblijft op locatie in een gastgezin. Je hebt een eigen kamer
maar de band met de gemeenschap is erg close.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2020-007

Aanpassen LOCO
lesmateriaal
Standplaats: Nepal
Stichting Maya is actief op 7 scholen in midden Nepal. Op al deze
scholen is er extra aandacht voor kleuteronderwijs in de vorm van
extra materialen speciaal gericht op het prikkelen van de kleuter.
Nu wordt het tijd dat ook het basisonderwijs extra materiaal krijgt
om de lessen meer kindgericht te maken. Hiervoor hebben we
gekozen voor o.a. het in Nederland bekende LOCO.
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die het bestaande LOCO aan
wil passen naar Nepalese context. Dus plaatjes en teksten
vervangen door aangepaste figuren en Engelse (eventueel
Nepalese) teksten.
Je verblijft op locatie in een gastgezin waarvan ten minste één lid
van de familie aan de school verbonden is waar je stage loopt. Je
hebt een eigen kamer maar de band met de gemeenschap is erg
close.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2012-033

Activiteiten ontplooien
op schoolbibliotheek
Standplaats: Nepal (THU, SIM, ADH)
Stichting Maya is actief op 10 scholen in midden Nepal. Op al deze
scholen heeft de stichting geholpen met het op- of inrichten van
een bibliotheek. Helaas wordt hier nog weinig gebruik van
gemaakt.
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die op een of meerdere
scholen activiteiten kan bedenken en geven aan leerlingen in de
bibliotheek. Denk aan voorlezen voor de kleintjes, scènes uit een
boek naspelen met de bovenbouw, poppenkastvoorstellingen,
booktapes beluisteren, etc. Jij bent zelf een grote inspiratiebron.
Je verblijft op locatie in een gastgezin waarvan ten minste één lid
van de familie aan de school verbonden is waar je stage loopt. Je
hebt een eigen kamer maar de band met de gemeenschap is erg
close.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die zich sinds 2004 bezig
houdt met ontwikkelingssamenwerking in Nepal. De stichting richt
zich voornamelijk op onderwijs, gezondheidszorg en rurale
ontwikkeling. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan
studenten uit Nederland om deze doelen te helpen verwezenlijken.

Vacaturenummer NL2020-004

Onderzoek doelgroep CO2
compensatie via biogas
Standplaats: Nederland
In Nepal bouwt stichting Maya biogasinstallaties bij arme gezinnen die zo (via de
mest van hun vee) gratis gas krijgen om op te koken. Deze gezinnen hoeven dan
geen hout meer te kappen voor hun houtvuur en zitten niet meer in de
verstikkende rook. Dat bespaart hen een aanzienlijke hoeveelheid tijd en het
verkleint de risico’s op brandwonden enorm. Tegelijkertijd besparen de
installaties een behoorlijke uitstoot van CO2: ten eerste omdat er geen hout
verbrand wordt en ten tweede omdat het CO2 gas dat normaal gesproken
vrijkomt van de composthoop nu in de biogastank wordt afgevangen en dus niet
in de atmosfeer terecht komt.
Deze CO2 reductie is weliswaar een bijproduct van ons project, maar voor veel
Nederlanders is dit nu juist interessant. Want wij in het westen creëren zoveel
CO2 uitstoot dat de aarde opwarmt en allerlei klimaatproblemen ontstaan. Om in
Nederland CO2 te reduceren is niet eenvoudig dus waarom zouden we dat niet in
Nepal doen. Juist in Nepal hebben mensen erg te lijden onder de opwarming in
de vorm van het smelten van gletsjers en grote hoeveelheden regenwater. Als
bonus krijgen mensen daar nog een biogasinstallatie cadeau ook!
Stichting Maya zoekt kandidaten die onderzoek willen doen naar mogelijkheden
om in Nederland de doelgroep die interesse heeft in deze vorm van CO2
compensatie uit te breiden.
Bij interesse of voor meer informatie: info@stichting-maya.nl of 06-23113486

VACATURE

Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Vacaturenummer NP2020-005

Engelse lessen opnemen
Standplaats: NL
Stichting Maya is actief op een tiental scholen in midden Nepal.
Op al deze scholen wordt er les gegeven in het Nepalees en sinds
een aantal jaar ook in het Engels. De leraren hebben vaak zelf al
weinig ervaring met de Engelse taal en de uitspraak vanwege een
groot gebrek aan exposure.
Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die de Engelse lessen uit het
boek kan inspreken en leuke opdrachten kan bedenken die bij de
lesstof passen. Het geheel kan aangevuld worden met een
verzameling video’s van bv sesamstraat die je van youtube kan
downloaden.
Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Voor meer informatie: www.stichting-maya.nl of bel 06-23113486

Costs involved

Stichting Maya is a Dutch NGO that has been focusing on development aid to
Nepal since 2004. The organization mainly concentrates its efforts in the fields of
education, health care and rural development. Since 2007 the organization
facilitates internships to help realize its goals.

Costs (2020)
For opportunities in the Netherlands
Maya is a non-profit organization and in being so it depends on donations to
be able to carry out its work. This is why we cannot provide any allowance
for your efforts. To the contrary, we have to ask for financial support in
exchange for poviding you supervision.
Costs:
€ 300,-

financial support in exchange for supervision (1 semester)

What we offer:
• Supervision in Dutch and English on a regular basis

Conditions
to apply

Stichting Maya is a Dutch NGO that has been focusing on development aid to
Nepal since 2004. The organization mainly concentrates its efforts in the fields of
education, health care and rural development. Since 2007 the organization
facilitates internships to help realize its goals.

Conditions
There are several conditions to be met to be eligible for the research
opportunty program with Maya foundation. Please find the most
important ones below. A full list will be sent to you upon registration.
•
•
•
•
•

You are a student at a University (of applied science).
You are at least 19 years old .
You will be available for at least 1 month.
You have a good dose of self-reflection and can take responsibility.
You are open-minded, communicatively strong, independent,
patient, resourceful and creative.
• You have respect for other cultures and can adapt well.

