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Maya wenst iedereen Update corona situatie
fijne feestdagen
In Nepal zijn de belangrijkste feestdagen van het jaar,
Dashain en Tihar, reeds achter de rug. Families vierden het
samen en het virus kreeg de kans zich verder te verspreiden:
was de Harpan Vallei tot dan toe nog gevrijwaard van
besmettingen, sinds de feestdagen zijn ook daar mensen
positief getest. In Thulakhet betreft het meerdere gezinnen
met kinderen en op Snow View heeft zelfs iemand van het
schoolteam het virus opgelopen. Zover bij ons bekend, is
iedereen weer hersteld, maar het blijft een reminder om
voorzichtig te zijn, zeker rond de feestdagen. Op dit
moment komen er in Nepal dagelijks nog zo’n 800 mensen
bij. Dat is een stuk minder dan in Nederland, maar nog
steeds zorgwekkend.
Sinds onze laatste nieuwsbrief, toen we konden melden dat
scholen weer mondjesmaat open gingen, zijn de scholen
weer gesloten, geopend en opnieuw gesloten geweest. Een
ware nachtmerrie voor schoolleiders. School TV en online
lessen zijn al die tijd wel doorgegaan. Aan dat laatste heeft
Maya positieve bijdragen weten te leveren met de donatie
van laptops en door het maken van digitale lessen. Zie pag. 3
Maar er is ook een kers(t)verse
voor extra
hulp. Meer hierover op pagina 2.
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NEDERLAND
Onze Maya vrijwilligers zijn zeer tegen hun zin in thuis
moeten blijven de afgelopen maanden en hebben vanuit
Nederland aan enkele projecten gewerkt. Met verbluffende
resultaten overigens. Zie pagina’s 2 en 3.
Wat altijd al in Nederland plaatsvond, maar dan live, moest
nu online: onze jaarlijkse reünie. Maar het was niet minder
geslaagd dan anders. Zie pag. 5 voor een leuk verslag en
werp meteen een blik op het nieuwste Maya collectors-item.
Veel leesplezier en ondanks alles heel fijne dagen gewenst.

Kerstactie: schoolborden voor online lessen
Pokhara – Door de lockdown zijn veel scholen in Nepal
nog steeds gesloten. Leerlingen en leerkrachten zitten al
maanden thuis. Gelukkig verzorgen sommige scholen
online lessen. Met hun telefoon of laptop nemen de
leraren zichzelf op terwijl ze lesstof uit het boek
behandelen. Bij gebrek aan een schoolbord gebruiken de
docenten een schrift waar ze dan afwisselend in schrijven
en het dan weer een moment voor de camera houden.
Best knullig en voor de kinderen thuis moeilijk te lezen.
Vandaar onze Kerstactie via GEEF om geld in te zamelen
voor minimaal 24 kleine en middelgrote whiteboards zodat
de leerkrachten van in ieder geval één school ook van huis
uit fatsoenlijk les kunnen geven. Een klein whiteboard kost
15 euro, een middelgrote 20. Voor zo'n 450 euro krijgen
770 leerlingen beter onderwijs. Via de link kan je doneren
en kunnen we de voortgang in realtime volgen. Maar je kan

uiteraard ook doneren op de Maya bankrekening, o.v.v.
‘Kerstactie’. Dat bespaart Maya 5% kosten. Klik op deze link
voor het rekeningnummer
.
of voor ’n tikkie. Mocht je een
voorkeur hebben voor de GEEF donatiepagina, klik dan hier.

Ontwikkeling meetinstrument microkredieten
Nederland – Al jaren verstrekt Maya kleine leningen aan
hen die bij geen enkele bank gehoor vinden: de vrouwen
uit de Harpan Vallei. Het microkredietproject loopt
verbluffend goed en iedereen betaalt elk jaar het geleende
bedrag netjes terug. De meeste vrouwen halen ook nog
een mooi rendement uit hun bedrijfs-activiteiten, maar de
exacte hoogte daarvan was tot nu toe altijd een gok of op
zijn best een gerichte schatting. Hoe hou je van al die
tientallen bedrijfjes bij wat ze produceren, omzetten, aan
kosten hebben en uiteindelijk aan winst overhouden? Het
overgrote deel van de vrouwen kan nauwelijks lezen of
schrijven, laat staan boekhouden. En hoewel we elk jaar
deze bedrijfjes bezoeken, soms wel meerdere malen per
jaar, bleef het moeilijk om de cumulatieve winst inzichtelijk
te krijgen, zeker over meerdere jaren. En niet alleen de
financiële winst maar vooral ook de impact op de kwaliteit
van leven.
Daar is nu een eind aan gekomen, want Tara heeft voor
Maya een instrument ontwikkeld om alles te meten, bij te
houden en te kunnen vergelijken van jaar tot jaar. Zij is als
tweedejaars student International Development Management
dan ook de aangewezen persoon voor deze taak.

Het meetinstrument zit niet alleen prima in elkaar, het is
ook nog eens prachtig uitgevoerd. Een plezier om mee
op pad te nemen tijdens werkbezoeken. Het hele proces
is in drie delen opgedeeld: een dossier per lening voor
de lener, een dossier per lening voor Maya en een
gebruiksaanwijzing voor degenen die het veld in gaan,
aangezien dat elk jaar andere Maya vrijwilligers zijn.
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Tara kan niet wachten om zelf een van die vrijwilligers te
zijn, zodra reizen naar Nepal weer mogelijk is.
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Maya verzorgt nu ook digitale lessen
Nederland / Nepal – Niet alleen Nepalese leerlingen en
studenten moeten steeds meer thuis blijven en op de
digitale tour, de Nederlandse studenten die zich hebben
opgegeven voor een buitenlandstage bij Maya worden
getroffen door dat zelfde lot.
Imke, studente van de internationale pabo opleiding,
heeft daar wel een antwoord op. Zo maakt ze hier in
Nederland een serie lessen waarin ze powerpoint en
video-uitleg combineert met als onderwerpen de
Engelse taal en het schrijven van teksten. Verder werkt
ze mee aan een serie lessen waaraan ook scholen uit
Italië en China meedoen en waarin leerlingen uit deze
landen onderling communiceren over actuele thema’s.
Leerzaam en vooral erg leuk!

Slide uit de les van Imke met haarzelf in een bescheiden
hoofdrol rechtsonder in de hoek.

Laptops voor leerlingen in hoogste klassen
Eindhoven / Nepal - Wie had een jaar geleden kunnen
vermoeden dat de laptops die Maya toen geschonken
kreeg van NXP, zo onmisbaar zouden worden in het
onderwijs in de vallei? Want waar in Nederland de
scholen alweer snel open gingen na de initiële lockdown
in april/mei, bleven de scholen in Nepal dicht tot
september. Veel scholen gingen over op online lesgeven

maar lang niet alle docenten hadden een geschikte
laptop om bijvoorbeeld powerpoints te maken. Gelukkig
kon Maya het verschil maken: van de 50 laptops die
vrijwilligers afgelopen winter mee naar Nepal namen,
gingen er 31 naar leerkrachten verdeeld over een zestal
scholen. De overige laptops hebben we verdeeld onder
de leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten of net
begonnen zijn aan hun HBO opleiding. Van alle Maya
sponsorkinderen hebben zij er het meeste baat bij.
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Kippen voor Suman
Adhikaridanda – Het zat de familie van Suman niet mee
de laatste maanden. Onder normale omstandigheden
hebben ze bij Suman thuis al moeite om de eindjes aan
elkaar te knopen. Toen kwam corona en de economische
crisis. En toen vorige maand ook nog Sumans moeder in
het ziekenhuis kwam te liggen met een fikse rekening
als gevolg, zag de familie even geen licht meer aan het
einde van de tunnel. Gelukkig kon Stichting Maya
bijspringen en heeft het gezin nu een spiksplinternieuw
kippenhok en twee dozijn kuikens. Die gaan voor eitjes
en vlees zorgen. Genoeg voor eigen gebruik en ook nog
wat extra inkomsten via de verkoop. En oh ja, Sumans
jongere broertje vindt de kuikentjes echt superlief!

Bouw 2e verdieping Janakalyan in laatste fase
Thulakhet – Van een leien dakje is het niet gegaan de
laatste maanden met de lockdown en andere corona
maatregelen. Schoolhoofd Krishna heeft er heel wat
slapeloze nachten van gehad. Maar terwijl hij ons deze
foto stuurt, voelt hij toch ook een zekere gepaste trots.
Ze hebben het toch maar mooi voor elkaar gebokst.
Afgelopen week zijn de deuren en ramen afgehangen en

eerlijk is eerlijk: het begint er nu toch wel echt op te
lijken!

Wat nu nog ontbreekt is elektra, schilderwerk en een
permanente trap. Tevens willen we op de begane grond
de toiletten renoveren. Die zijn inmiddels ruim 10 jaar
oud en wel aan een opknapbeurtje toe. Janakalyan is
bijna klaar voor een terugkeer naar vóór corona!
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Maya reünie 2020… alles of niets
Nederland – Sanibar 31 oktober, het is zover, tijd voor de
pubquiz van de Maya Foundation. Rond 15.30 uur logt
iedereen online in, de laatste voorbereidingen van de
teams onderling worden getroffen en om 16.00 uur
starten we. Zeven teams gaan de strijd aan met als doel
de overwinning, eeuwige roem en de eerste exemplaren
van de Maya Foundation mondkapjes. In vijf rondes met
de thema's: Maya & Nepal, het studentenleven,
Lakeside, actualiteiten en Alles of Niets wordt er hard
gestreden. De vragen zorgen voor herkenning,
herinneringen en toch ook wel een verlangen naar de
Never Ending Peace And Love van Nepal!
Hierbij de einduitslag:
1. Team Snickers met 51 punten
2. Team Eenzame Hoogte met 49 punten
3. Team OR2K met 48 punten
4. Team Superjuffies met 45 punten
5. Team Didi's met 41 punten
Team Ozone met 41 punten
6. Team Beter dan Cuijk (vroegtijdig gestopt)

Er wordt gelachen en iedereen is blij elkaar weer te zien.
Al is het via beeld, het voelt goed en vertrouwd.
Maar meedoen is belangrijker dan winnen, dus dank
allen voor de deelname, jullie enthousiasme en de
complimenten. Wij hebben als organisatie genoten en
wellicht tot een volgende ronde.
~ Aniek en Julia

Limited edition: het Maya mondkapje
Nederland – We zagen ze overal verschijnen de laatste
maanden, mondkapjes in allerlei motiefjes of met
bedrijfsnamen. Ook Maya is gezwicht en heeft een eigen
mondkapje laten maken met het bekende logo. Altijd
handig om een extra mondkapje in je tas of jaszak te
hebben zodat je niet misgrijpt. We hebben ze als eerste
uitgedeeld aan de deelnemers aan de reünie.

Er zijn er nog een paar over. Dus, was je bij de reünie
maar heb je nog geen mondkapje ontvangen? Laat van
je horen. Dan sturen we je er alsnog met plezier een op.
De exemplaren die begin januari nog over zijn, gaan ‘de
verkoop’ in. Voor het goede doel uiteraard. Ze zijn dan
te bestellen voor 5 euro per stuk, inclusief portkosten.
Stay safe out there, allemaal!
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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:
Bhumi Raj Adhikari
Imke Bakkers
Jyothi Poudel
Krishna Dahal
René Voss
Tara Dixon
Yubi Raj Adhikari

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
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(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Maya vrijwilligers in het zuiden van Nepal, vlak voor
terugkeer naar Nederland afgelopen maart.

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