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De situatie in Nepal

Collecte goes digital

Nepal – Ruim zes maanden na de wereldwijde lockdown
gaat Nepal weer langzaam open. Het openbaar vervoer
rijdt pas weer sinds begin september: dat was al die
maanden gesloten. Het vliegveld is al een paar weken
open voor expats en huiswaarts kerende Nepalezen en zal
op 17 oktober ook open gaan voor alle andere reizigers.
Voor trekkings worden sinds 1 oktober weer vergunningen
afgegeven. En de afgelopen week gingen ook eindelijk de
eerste scholen weer open. Wel met maatregelen als
mondkapjes en social distancing. Voor een school als
Snow View, met in de meeste klassen meer dan 30
kinderen, betekent dat lesgeven in ‘ploegen’.

Nederland – Als gevolg van de coronamaatregelen was
onze jaarlijkse huis-aan-huis collecte dit jaar voor het eerst
online. We hebben heel even overwogen om met een QRcode langs de deuren te gaan, maar een digitale variant leek
ons nog veiliger. Dat leverde een onverwacht voordeeltje op
toen bleek dat ook de mensen die niet in de regio Wijchen /
Nijmegen wonen mee konden collecteren. Uiteindelijk gingen
twaalf digitale collectebussen door het Nederlandse sociale
medialandschap en haalden zo ruim 1100 euro op!
In diezelfde periode hebben we ook tikkies ingezet. Deze
werden voornamelijk door de vrijwilligers en studenten die
bij Maya vrijwilligerswerk doen of hebben gedaan massaal
gedeeld op allerlei kanalen. Alle tikkies bij elkaar waren goed
voor nog eens 1200 euro.
Een speciale vermelding gaat naar zuster Clementio die
besloot om alle corona veiligheidsregels in acht te nemen en
wel de collectebus ter hand te nemen. Zij bracht 75 medebewoners een bezoekje en zamelde zo nog eens ruim 400
euro in. Hartverwarmend.
Hartelijk dank aan alle collectanten en gulle gevers. Het geld
is inmiddels in Nepal en wordt besteed aan de aanschaf van
schoolspullen voor kinderen die vanwege de crisis dit jaar
niet in de gelegenheid zijn deze zelf aan te schaffen. Zie
hiervoor pagina 3 van deze nieuwsbrief.

Inhoud:
Het aantal besmettingen stijgt nog steeds, met afgelopen
vrijdag zelfs de meeste nieuwe gevallen in 24 uur sinds de
uitbraak in maart. Dus hoewel het dagelijkse leven weer
een beetje normaliseert, is het virus allesbehalve onder
controle.
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De coronacrisis te lijf met … geiten
Nepal – Onze boodschappenacties van afgelopen voorjaar met als doel de zwaarst getroffen gezinnen te
helpen de crisis het hoofd te bieden waren halverwege
de zomer toe aan een vervolg. Ditmaal dachten we meer
in de trant van hengel in plaats van vis. Of beter gezegd:
geit in plaats van kool. Maar… geiten zijn best duur.
KOEKJES… VAN LEKKER DEEG!
Leerlingen van het Merlet College in Cuijk, die al een
paar jaar contact onderhouden met leerlingen van een
Maya school in Nepal, kwam ter ore dat de situatie in
Nepal verslechterde en ze wilden graag iets bijdragen
om het tij te keren. Merletters en Maya sloegen daarop
de handen ineen. De leerlingen bakten koekjes om geld
in te zamelen, zowaar 850 pakken! Maya benaderde de
Wilde Ganzen om het bedrag te ‘verdubbelen’.
De actie van de leerlingen ging “als een malle”. De actie
viel in de week van de diploma uitreikingen en met alle
aanloop van ouders en grootouders kreeg de verkoop
een mooie boost. De koekjes leverden het waanzinnige
bedrag op van 4250 euro. Respect voor de leerlingen die
al die uren hebben staan kneden en bakken. Toppers zijn
het! Ze haalden er de krant mee. Op onze facebookpagina vind je een leuke fotoreportage van het hele
bakproces. Klik hiervoor op de foto…

WILDE GANZEN
Ondertussen stelde Maya een kostenraming op en vulde
een projectaanvraag in. Onze ‘gevleugelde vrienden’ uit
Amersfoort dragen Maya al langer een warm hart toe en
ook bij deze actie stonden we schouder aan schouder.
En zo ging er 6375 euro naar de scholen in Nepal!
DE GOAT FARM
Deze weken zijn we druk bezig om tientallen geiten uit
te delen aan gezinnen in de Harpan Vallei. Inmiddels
staat de teller op 33. Voor zo veel geiten kan je niet
meer terecht bij de buurman die misschien een geit te
koop heeft. Daarvoor moet je echt ‘de boer op’ of in ons
geval naar de goat farm. Daar vind je hele kuddes
mekkerende viervoeters in allerlei kleuren en maten.
Maar wij zijn vooral op zoek naar geiten met een dikke
buik. Geiten die binnenkort mama worden van babygeitjes: nieuw leven, nieuwe hoop!
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Merletters in actie voor Nepal

Dit gezin uit Adhikaridanda is superblij met hun nieuwe
huisgeit.
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Schoolspullen voor getroffen leerlingen
Nepal – Zes maanden lockdown heeft zijn tol geëist
onder de Nepalese bevolking. Nu de economie is stilgevallen hebben veel gezinnen de grootste moeite om
rond te komen. Met in ons achterhoofd het gegeven dat
de scholen weer langzaam open gaan, wilden we
anticiperen op de volgende uitdaging: kinderen die wel
weer naar school kunnen gaan maar dit jaar geen
schoolspullen hebben. Na een gedegen inventarisatie
konden we een lijst samenstellen met zo’n 150 namen.
Het betreft ten eerste de kinderen uit de gezinnen die
het dit voorjaar al zo zwaar hadden, aangevuld met de
broertjes en zusjes van onze reguliere sponsorkinderen.
Inmiddels hebben we bijna al deze leerlingen kunnen
bereiken!
Eén van de kinderen in Adhikaridanda krijgt zijn schoolpakket overhandigd door rekenjuf, Jyothi.
EEN GEVARIEERD DEKKINGSPLAN
De fondsen voor alle schoolspullen kwamen voor een
deel van een online actie van Maya, aangevuld met een
deel van de opbrengsten van de collecte. Onze vaste
partner Legal Together deed ook een gulle donatie
speciaal voor dit project! Tot slot vonden we Wilde
Ganzen opnieuw bereid om een flinke premie te geven
bovenop ons totaalbedrag. Teamwork all the way!
Een beetje beduusd staan ze erbij: de eerste 10 kinderen
die boeken en schoolspullen uitgereikt krijgen.
Ouders waren erg gelukkig met deze actie. Voor hen
was het duidelijk een grote zorg minder in deze zware
tijden. Eén van de ouders belde zelfs via messenger naar
stichting Maya in Nederland om blijk te geven van hun
dankbaarheid. Fijn dat we er voor hen konden zijn!
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HAN kerstactie komt 50 kinderen ten goede
Arnhem-Nijmegen / Nepal - Ieder jaar kunnen medewerkers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen als
onderdeel van hun kerstpakket een donatie doen aan
een aantal vooraf geselecteerde goede doelen door
middel van vouchers. Afgelopen jaar maakte stichting
Maya daar voor het eerst deel van uit. Dit resulteerde in
een prachtige gift met een totaalbedrag van 1200 euro.

Lezers die op Snow View geweest zijn, herkennen op de
foto’s vast de metalen stoeltjes die het kantoortje van
schoolhoofd Bishnu sieren. Want hoewel wij op een
vrolijke (en indrukwekkende) groepsfoto op het schoolplein hadden gehoopt, heeft Bishnu haar kinderen één
voor één naar school laten komen. Social distancing,
better safe than sorry.

OP DE PLANK
Helaas sloeg toen corona toe, gingen de scholen dicht
en moest ons team vrijwilligers het land verlaten. De
mooie gift bleef op de plank liggen…
Inmiddels zijn de scholen weer gedeeltelijk open en is
het geld overgemaakt naar Nepal. Daar is de directie van
onze Snow View school nu druk in de weer met inkopen
en uitdelen van boeken aan 50 (!) leerlingen.

Nijmegen –

BACK TO SCHOOL
Op school wordt sinds kort in shifts les gegeven: de
onderbouw in de ochtend, de bovenbouw in de middag.
Op deze manier zijn er minder kinderen tegelijkertijd op
school en vooral op het schoolplein. Dat maakt het voor
de leraren overzichtelijker en dus makkelijker om alles in
goede banen te leiden. De ochtenden schijnen nog wel
te doen te zijn: met een semi-strenge blik kunnen de
kleuters best in het gareel gehouden worden. De pubers
daarentegen kunnen behoorlijk druk zijn. Helemaal nu
ze een half jaar ‘opgesloten’ hebben gezeten.
Strenge blikken of niet, iedereen is blij dat er überhaupt
weer school is. Ouders, leraren en zeker ook de
kinderen. Vrij zijn is even leuk, maar na zes maanden
merken de kinderen pas hoe erg ze school gemist
hebben. Uiteraard geldt dat ten eerste voor hun klasgenootjes en het hele sociale leven, maar toch ook voor
de intellectuele uitdaging die ze thuis hebben moeten
ontberen. Ja, die boeken gaan prima van pas komen!
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Gezocht: bestuurslid
Nijmegen – Er komt een plekje vrij in ons bestuur. Het
gaat om de functie van secretaris. Het is geen hele zware
functie: we vergaderen zo’n 4 x per jaar. (En 3 x raden
wie die vergaderingen mag notuleren.
)

We verwachten wel een actieve houding. Buitenlandervaring is een pré. Je denkt mee over het uit te zetten
beleid en je hebt bij voorkeur een groot netwerk dat je
kan inzetten om fondsen te werven of om informatie te
verzamelen. Herken je jezelf hierin en draag je Maya een
warm hart toe… laat van je horen!

Maya reünie 2020… tijdelijk in een ander jasje
Nederland – Het zag er dit jaar niet naar uit dat we een
Maya reünie konden organiseren. Tja, corona. Maar er is
goed nieuws. We gaan alsnog een activiteit aanbieden,
al is het deze keer niet live in person. Op zaterdag 31
oktober presenteren we een heuse pubquiz van de hand
van onze eigen Aniek en Julia (dus dat belooft wat!) Je
kan deelnemen als individu of als team. Dus meld je aan
op aniek@stichting-maya.nl. Alvast in de stemming
komen? Maak eens een bord overheerlijke momo’s. Hier
vind je een lekker recept .)

Wat?
Maya Pubquiz
Waar?
Online
Wanneer? Zaterdag 31 okt. 15:30 u
Digitale inloop om 15:30 uur, start om 16:00 uur!

Must have: de sponsorkliks browser extensie
Sponsorkliks is een initiatief waar veel webwinkels bij
zijn aangesloten. Bij elke bestelling die mensen via de
sponsorkliks link plaatsen, geven deze webwinkels een
deel van hun winst aan een goed doel.
Alleen komt het jammer genoeg nog veel voor dat we
Sponsorkliks vergeten. Gelukkig is er nu een browser
extensie die er voor zorgt dat je sponsorkliks voor Maya
in het vervolg niet meer zal vergeten. Wij verzoeken je
daarom om deze browser extensie te installeren op je
laptop of telefoon. De extensie zorgt ervoor dat voor
bijna alle webwinkels de sponsorkliks link voor Stichting
Maya automatisch wordt weerge-geven. Je gaat zoals
altijd naar de webwinkel van jouw keuze en dan komt er
automatisch de hier afgebeelde pop-up. Daarna kun je
gewoon verder met bestellen. DOEN!
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De pop-up. Je hoeft alleen maar even op groen te klikken en
Maya heeft weer een donatie te pakken!
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Vacatures

Gezocht

Gezocht: 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 toegangsrechten, het
vergroten van het gebruiksgemak. Je hebt veel
vrijheid in het inrichten van het systeem.
Als reizen straks weer mogelijk is kan je 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.

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!

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

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
4 keer per jaar uit.
Foto’s van:
Bandana Karki
Bishnu Kumari Adhikari
Bishnu Dahal
Jyothi Poudel
René Voss

Contact informatie

Stichting Maya
Meijhorst 34-35
6537JC Nijmegen
Nederland

Eindredactie:
René Voss

Maya Foundation
PO Box 7666
Kathmandu
Nepal

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

Steun ons!
Maak uw donatie over op:
NL03 RABO 0101026374
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen

6

(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Maya vrijwilligers bij de grote Bodhanath stupa nabij
Kathmandu.

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