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Update corona Nepal Resultaat kerstactie
Nepal – Kijkend naar de afgelopen maanden zien we een
aantal opmerkelijke ontwikkelingen in Nepal. Zo zijn scholen
en winkels weer onbeperkt open en gaan Nepalezen weer in
grote getale winkelen, vaak zonder mondkapjes. Het
dagelijks leven heeft zijn normale gang zo goed als hervat en
de ergste vrees onder de bevolking lijkt voorbij. En dat terwijl
de overheid blijft waarschuwen.
Ook wordt er heel anders op de AstraZeneca controversie
gereageerd en zien we Nepalese artsen en onderzoekers de
bijwerkingen tegenspreken. De onderbreking in het gebruik
van dat vaccin in Europa wordt juist als een kans gezien om
een groter aandeel te verkrijgen van de totale hoeveelheid
vaccins wereldwijd. (Nepali Times, 18 maart 2021)
En terwijl we in Nederland vanuit verschillende hoeken
kritische geluiden horen, schijnt de Nepalese bevolking
geheel achter het vaccinatieprogramma te staan. Inmiddels
zijn er 1,6 miljoen mensen ingeënt, heeft Nepal nog 600.000
vaccins op de plank liggen en heeft China zojuist nog eens
800.000 vaccins toegezegd aan hun zuiderburen.

De ons welbekende Saroj krijgt hier zijn eerste vaccinatie.
Omdat hij in de toeristenbranche werkt, krijgt hij voorrang.

Nederland – Het was een beetje op het nippertje, een
Kerstactie starten op letterlijk een paar dagen voor Kerst.
Maar de reacties en het succes waren er niet minder om.
Veel mensen gaven gevolg aan onze oproep die in de
nieuwsbrief en op Facebook verscheen en deden een
donatie speciaal voor de actie ‘schoolborden voor het thuis
lesgeven’. Zie pagina 2 voor het resultaat.

Ook hield zuster Clementio uit Alverna weer haar eigen
kerstkaartenactie. Het is ieder jaar weer hartverwarmend
om te zien hoeveel ze weet in te zamelen met het voor
hergebruik geschikt maken en het aanbieden van kaarten
voor slechts €0,25 per stuk.
Alles bij elkaar konden we met onze actie en de kerstkaarten
van zuster Clementio ruim €1.000,- overmaken naar Nepal.
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Out of the box: schoolborden… voor thuis.
Pokhara – Thuiswerken. Ooit betekende dat enveloppen
of doosjes vouwen als bijbaantje. Nu zijn het gewoon je
reguliere werkzaamheden die je thuis mag uitvoeren en
ontsnapt bijna niemand eraan. Ook in Nepal werken
steeds meer mensen thuis en leerkrachten waren de
afgelopen maanden geen uitzondering. Met een
telefoon kunnen zij zichzelf opnemen terwijl ze
bijvoorbeeld een hoofdstuk uit het boek behandelen. Zo
beperken ze de leerachterstand van leerlingen. Bij
gebrek aan een schoolbord gebruiken de docenten een
schrift waar ze afwisselend in schrijven en het dan weer
een moment voor de camera houden. Best knullig en
voor de kinderen thuis moeilijk te lezen. Dus toen ons
het verzoek bereikte voor een klein type schoolbord per
leerkracht, hoefden we niet heel lang na te denken.
Met een minimale uitgave bereiken we zo immers een
maximaal aantal kinderen. Op het laatste moment
besloten we hier onze Kerstactie aan te koppelen, en
met succes. In de eerste weken van januari konden 24
leerkrachten van de Oxford school een whiteboard mee
naar huis nemen.

Inmiddels zijn de scholen weer open, maar in de
tussenliggende tijd hebben honderden leerlingen beter
les gekregen en hebben ze dus minder achterstand opgelopen. Het eind van een wel heel zwaar schooljaar
komt nu in zicht en we zijn blij dat we op deze manier
hebben kunnen helpen om het iets draaglijker te maken.

Computerreparaties
Bagmara – In Bagmara konden de kinderen van de
Chirgadi school al in januari weer hun klas in. Daar was
het thuis les geven dus van minder lange duur en
speelde het issue van schoolborden niet zo. Maar ook
vanuit die school bereikte ons wel een hulpvraag: de
computers waren toe aan een opfrisbeurt. Een enkele foto
was genoeg om ons daarvan te overtuigen en dus zegden
we onze hulp toe. Sowieso willen we initiatieven als deze,
waar de focus ligt op repareren in plaats van afdanken en
nieuwkopen, stimuleren en dus steunen. Tevens is de
noodzaak van meer aandacht voor computeronderwijs
inmiddels wel overduidelijk geworden.
Mogelijk gemaakt door een actie van de studenten van
de Fontys Sporthogeschool Eindhoven, lichting 2020.
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Deze computers krijgen binnenkort een opknapbeurt.
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Fontys Sporthogeschool actief op 4 scholen
Nederland / Nepal – De teleurstelling was groot, toen de
studenten van de sporthogeschool in Eindhoven
hoorden dat ze niet naar Nepal konden. Ze hadden zich
er zo op verheugd. Gelukkig konden ze zich erover heen
zetten en bleken ze vastberaden om toch iets moois
voor de kinderen van de Maya scholen te kunnen
betekenen. Dan maar van afstand. En zoals een
beroemde Nederlandse sporter ooit zei: “Elk nadeel heb
z’n voordeel” want nu kan de groep studenten zich
ontfermen over niet twee maar vier scholen.
De studenten gaan video’s opnemen om de live lessen
en activiteiten op locatie te vervangen en waar mogelijk
zal er ook gebruik gemaakt worden van een live verbinding.

Wat niet veranderd is, zijn de onderwerpen. Ook dit jaar
ligt de focus op de categorieën sport en spel, EHBO en
gezonde voeding. Met vier groepen studenten zien we
een rijk aanbod met zeer gevarieerde activiteiten voorbij
komen. Al in de eerste twee weken flitsen de video’s ons
links en rechts om de oren.
Ook de scholen in Nepal laten zich niet onbetuigd en zijn
begonnen met het terugsturen van reacties en zelfs
video’s. Het is leuk om te merken dat de twee scholen
die nu voor het eerst meedoen, minstens zo enthousiast
zijn als de twee scholen die al bekend zijn met de
samenwerking met deze sportopleiding.
On your marks, get set, GO!

Maya deelt in de winst! Sporttenues
Nederland – Wat een leuke verrassing. Familie Fontein
stuurde Maya enige tijd geleden een set gloednieuwe
voetbaltenues voor de jeugd op. Vader Fontein had deze
gewonnen met een wedstrijd maar zijn favoriete team
wordt al gesponsord en dus zochten zij samen een
alternatieve bestemming: Maya. Een supersportieve
actie! Door deze gift voelen de kinderen in Nepal zich
straks ook een beetje winnaars.
Zodra reizen weer mogelijk is, gaan deze tenues mee in
de rugzak.
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Bestuurswisselingen
Nijmegen – Maya heeft onlangs afscheid genomen van
onze secretaris Meike. Ze was een geliefd persoon binnen
de organisatie met een aanstekelijk positieve uitstraling
en met kennis op het vlak van zowel educatie als zorg.
Meike heeft zich de afgelopen jaren ook in Nepal
verdienstelijk gemaakt bij het begeleiden van studenten
en vrijwilligers en bij projecten als de microkredieten en
het geven van voorlichtingen. We gaan haar missen en
tegelijkertijd wensen we haar veel succes bij alles wat ze
nu onderneemt.
Inmiddels mag Maya zich verheugen op twee nieuwe en
zeer gemotiveerde en veelbelovende bestuursleden. Tijd
voor een kennismaking:

Niet alleen Nepal heeft mij overrompeld maar ook Maya
en alles wat zij betekenen voor Nepal. Ik wilde hier heel
graag mijn steentje aan bijdragen. Toen de oproep kwam
dat de stichting een secretaris zocht, zag ik dit dan ook als
de uitgelezen kans. Nu kan ik mijn kennis over het
middelbaar onderwijs, mijn enthousiasme, passie en
structuur ook vanuit Nederland inzetten voor de kinderen
van Nepal. Hopelijk tot snel allemaal!
JANNEKE
Wat leuk dat je dit leest! Mijn naam is Janneke Hillenaar en
ik ben 24 jaar oud. Sinds maart dit jaar maak ik deel uit
van het stichtingsbestuur van Maya.

ANIEK
Ik ben Aniek Smedts, 27 jaar en woonachtig in Nijmegen.
In het dagelijks leven ben ik docent wiskunde in Tiel.

In augustus 2019 heb ik mijn baan opgezegd om een
(school)jaar te gaan reizen. Voor Maya heb ik van oktober
tot en met december in Bagmara op de Chirgadi School
lesgegeven aan zowel leerlingen als docenten. Deze tijd
heeft mij veel gebracht: onvergetelijke ervaringen, een
tweede familie en nieuwe vrienden. Maar ik werd vooral
verliefd op het land door de magie van de Nepalezen.

Ik zal kort iets over mezelf vertellen zodat je een beeld
hebt van wie achter de schermen een steentje bij willen
dragen aan stichting Maya. Ik woon en studeer in
Eindhoven, waar ik bezig ben met de afronding van mijn
master Operations Management and Logistics. Op dit
moment doe ik mijn afstudeeropdracht bij het
Nederlandse Rode Kruis. Mijn liefde voor Maya begon al
vroeg, toen ik in 2013 met de vierde klas van het
Merletcollege op reis ging naar Nepal waar we een
bezoekje brachten aan stichting Maya. In februari 2019
ben ik opnieuw drie maanden in Nepal geweest om me in
te zetten voor het project de Maya Academy. En dat
smaakt naar meer!
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We staan op de long list
Je zal er maar op staan en niet weten wat het is: De long list.
Het overkwam ons na het inzenden van een projectvoorstel aan
stichting Haella in het kader van een wedstrijd over
vrouwenrechten. Het bleek goed nieuws te zijn. Uit het totaal
van 25 inzendingen is een eerste selectie gemaakt (de bewuste
long list) en Maya behoort nu officieel bij de beste 12. We
dingen zodoende mee naar een leuke geldprijs. Uiteindelijk
zullen er nog heel wat voorstellen afvallen tot ergens medio mei
de short list van 3 inzendingen bekend gemaakt zal worden.
De ideeën in ons voorstel komen van Jyothi en Bishnu Kumari:
twee sterke vrouwen die zich al jaren inzetten voor het
verbeteren van de positie van vrouwen in ons deel van Nepal.
Zo zijn beide dames zeer actief in hun eigen lokale moedergroep en geeft Bishnu daarnaast ook inspirerende lezingen. We
zouden hen graag blij maken met wat financiële ruime om hun
goede werk te steunen en meer plannen vorm te kunnen geven.

In memoriam: oma Bhugai

Door René

Adhikaridanda – Gedurende het afgelopen decennium trakteerde
deze oma me regelmatig met haar benige wijsvinger op een stevige
por in mijn wang. Als ze de kans kreeg, nam ze zelfs mijn kin in de
nog verrassend stevige greep van haar oude knuisje. Ook al moest
ze daarvoor op haar tenen komen staan, zo hoog torende ik boven
haar uit. Haar ogen werden de laatste jaren minder, maar haar stem
deed het nog prima. Zodra ze me herkende op het pad of op het erf
schreeuwde ze me toe. ‘Hoe ik me na zo’n lange afwezigheid nog
durfde te vertonen’. Haar manier om aan te geven dat ze me had
gemist. Als ik me dan naar haar toe spoedde, kon ze niet nalaten
met luide keel semi-verontwaardigd uit te roepen “Je houdt zeker
niet meer van me.” Tegelijkertijd liet ze haar boze blik vervagen en
kwam een tandeloze glimlach tevoorschijn. Vlot daarna gevolgd
door een ietwat ondeugende blik. En ik wist... achter haar rug had
ze de wijsvinger al in de aanslag.
Een bezoek aan Adhikaridanda zal nooit meer hetzelfde zijn. Zoals jij
was er maar één. We gaan je missen, lieve, eigenzinnige oma. Rust
zacht.
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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

Contact informatie

Stichting Maya
Meijhorst 34-35
6537JC Nijmegen
Nederland

Maya Foundation
PO Box 7666
Kathmandu
Nepal

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.
Met bijdragen en / of foto’s van:
Aniek Smedts
Bhumi Raj Adhikari
Enrico Zondag
Fam. Fontein
Hari Bhugai
Janneke Hillenaar
Phadindra Adhikari
René Voss
Saroj Katel
Sietse Massar
Eindredactie:
René Voss

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)

Flashback naar februari 2019: een deel van de Maya
onderwijsgroep in Kathmandu. Een moment om naar
terug te verlangen.

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