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      1. Voorwoord 

Het jaar 2020 was voor ons allen een abnormaal jaar. Door het uitbreken van 
het Coronavirus wereldwijd, ging ook Nepal in lockdown en werden de grenzen 
gesloten. Dat betekende voor alle studenten en vrijwilligers evenals voor onze 
begeleider en coördinator dat zij het land moesten verlaten. Tegen eind maart 
was iedereen weer terug in Nederland. 
Vanuit Nederland zijn toen direct diverse hulpacties op touw gezet om de 
bewoners van de Harpan vallei, waar stichting Maya actief is, een helpende 
hand te bieden om hun nood te lenigen. Bij meerdere acties is de 
samenwerking met Wilde Ganzen gezocht zodat de binnengekomen donaties 
verdubbeld of aangevuld werden. Deze hulpacties bestonden in april en mei uit 
voedselpakketten, daarna uit lespakketten en schoolboeken voor kinderen, een 
tweede ronde voedselpakketten en tenslotte uit kippen en geiten voor arme 
gezinnen. 
Hoewel velen in Nederland persoonlijk geraakt werden door het virus en de 
gevolgen daarvan en met allerlei beperkingen en maatregelen te maken 
kregen, is er opnieuw gul gedoneerd door onze achterban. Wij zijn jullie 
daarvoor zeer dankbaar.  
 

1.1 Visie 

Onze visie is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goed onderwijs en 
adequate gezondheidszorg en waar mensen kunnen beschikken over de 
basisvoorwaarden om hun eigen leven vorm te geven en tot bloei te komen in 
harmonie met elkaar en met de wereld om hen heen.  
 

1.2 Missie 

We zien het als onze missie om onderwijs en gezondheidszorg te 
(helpen) bieden of te (helpen) verbeteren in regio’s waar deze niet toereikend 
zijn en om de zelfredzaamheid van mensen in achterstandsposities te 
vergroten. We ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven met kennis en 
financiële middelen. We luisteren naar de bevolking, bepalen samen de exacte 
hulpvraag, en stippelen vervolgens een koers uit naar een betere toekomst. 
Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn hierbij de sleutelwoorden. 
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1.3 Doelgroepen 

We richten ons op kansarmen in het algemeen en vrouwen en meisjes in het 
bijzonder. In de praktijk betreft het vooral de gemeenschappen in en rondom 
de Harpan Vallei, gelegen in centraal Nepal. 
 

1.4 Onze manier van werken 

Wij werken in de regio Pokhara / Harpan Vallei al jaren samen met een aantal 
vaste scholen en sinds kort tevens met een hogeschool, met vrouwengroepen 
en met boerencoöperaties en ook wel met gemeenschappen als geheel. Zij 
dienen ad hoc allerlei soorten hulpvragen in op het vlak van zowel financiën als 
kennis. Ook loopt er op deze scholen al sinds de beginjaren (2007) een vast 
schoolbeursprogramma voor een bepaald aantal leerlingen. Deze beurzen 
worden bekostigd uit een één op één relatie tussen sponsor en kind. Ter 
plaatse hebben we per school vaste coördinatoren die het programma 
uitvoeren. 
Zo doneren wij geld voor de bouw van scholen, bibliotheken of 
toiletgebouwen. Wij helpen dan ook door het geven van advies over vorm en 
grootte van lokalen en zaken als benodigde licht en ruimte en over 
aardbevingsbestendige factoren. Hiervoor winnen we informatie in bij 
Nederlandse organisaties die hierin gespecialiseerd zijn, zoals de smart shelter 
foundation. We doneren regelmatig geld voor het vervangen van 
schoolmeubilair. Ook dan kijken we mee naar materialen (met het oog op 
duurzaamheid) en vormen (het  ergonomische aspect).  
Op het vlak van kennisoverdracht creëren we mogelijkheden voor vrijwilligers 
en organiseren we reizen voor opleiders van de faculteit educatie. Veelal wordt 
kennis aangeboden in de vorm van workshops en coaching. Hier werken enkele 
tientallen vrijwilligers per jaar aan mee en bereiken we in Nepal zo’n honderd 
leerkrachten. Tevens hebben we een online onderwijsomgeving in ontwikkeling 
waar leerkrachten en schoolleiders allerlei workshops kunnen volgen en 
zichzelf kunnen toetsen. 
Kennisvragen vanuit vrouwengroepen of coöperaties worden veelal voorgelegd 
als opdrachten bij studenten van studies die hierbij aansluiten van de TU, de 
WUR of de Hogeschool van Hall Larenstein. Hier is jaarlijks maximaal een 
handjevol mensen aan verbonden. 
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1.5 Resultaten 

Met gepaste trots presenteren we hierbij de resultaten van afgelopen jaar: 

 We hebben het grootste deel van de bouw van de 4 klaslokalen in 

Thulakhet weten te verwezenlijken. Hierdoor hebben ruim 80 leerlingen 

veel meer ruimte in het klaslokaal en kan de school uitbreiden met extra 

leerjaren. 

 In 2020 namen ongeveer 65 leerlingen deel aan ons 
schoolbeursprogramma dat voor elk van die leerlingen 5 jaar loopt. 26 van 
hen zijn in 2020 ingestroomd. 

 Een honderdtal leerkrachten heeft workshops gevolgd en/of coaching 
gekregen. Hierbij hebben ze nieuwe technieken aangereikt gekregen om les 
te geven.  

 Voor 5 scholen zijn plannen gemaakt ter verbetering van hun schoolpleinen 
zodat kinderen meer geprikkeld worden in hun spel en zich meer kunnen 
ontwikkelen op verschillende vlakken. 

 We hebben een sterk instrument ontwikkeld om de microkredieten te 
volgen en zo de impact daarvan te meten. T.z.t. kan daar een exit strategie 
uit volgen. 

 We hebben ruim 100 gezinnen meerdere malen voorzien van 
voedselpakketten en we hebben aan 63 gezinnen geiten en/of kippen 
gedoneerd.  

 Verder hebben we aan 160 leerlingen schoolmaterialen gedoneerd 
waaronder lesboeken voor het nieuwe schooljaar.  
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1.6 Van de doelgroep 

 
“I am very happy today because the 
student who dropped out school due to 
the some reason came back to school 
again. ”   
 

(Jyothi Poudel, leerkracht, 5 okt 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Due to covid 19, 
scholarship 
student's families 
have been facing 
difficulties for food 
so Maya 
Foundation 
supported 24 poor 
families with food 
packages for a 
second time. This 
time Maya 
Foundation 
supported another 
8 poor families 

who have problem for food. Altogether 32 families have received relief 
packages by the help of Maya Foundation. Thank you Maya Foundation and 
Rene Voss for supporting us in this covid-19 crisis.”  
 

(Hari Bhugain, leerkracht, 23 mei 2020) 
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1.7 Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In 2020 is een duidelijke tweedeling te zien in onze activiteiten. Er is een vóór 
en een na, als we kijken naar de Corona uitbraak van maart 2020.  
Voor de uitbraak lag de focus zoals in het verleden op educatie. We hebben op 
verschillende scholen workshops en coaching gegeven aan leerkrachten. De 
kwaliteit hiervan was  hoog dankzij de kennis en kunde van onze vrijwilligers: 
studenten van de faculteit educatie van de HAN.  Ook hebben we met diezelfde 
groep studenten een bezoek gebracht aan de lerarenopleiding in Pokhara. De 
kennismaking die daar heeft plaatsgevonden is een eerste stap geweest naar 
een nieuwe soort uitwisseling op het vlak van hogescholen onderling, een trap 
hoger in de onderwijswereld dan waar we tot dan actief geweest waren. In 
februari vond onze derde opleidersreis plaats. Zowaar 18 professionals hebben 
twee weken lang lerarenteams gecoacht en geïnspireerd op vijf locaties. Voor 
het eerst waren daar ook praktijkopleiders onder. We begonnen vol goede 
moed aan de bouw van 4 klaslokalen, niet wetende dat de lockdowns 2 
maanden later het werk enorm zouden bemoeilijken. Ook hebben we in een 
drietal dorpen kleding uitgedeeld aan onze vaste groep kinderen uit arme 
gezinnen. In maart waren we volop bezig om op een vijftal scholen de 
speelpleinen te verbeteren. Dit hebben we helaas moeten staken als gevolg 
van de uitbraak en een vervroegde terugkeer van onze vrijwilligers. 
 
Na de uitbraak is de focus verschoven van educatie naar noodhulp. In maart 
hebben onze vrijwilligers nog aan leerlingen en leerkrachten op alle scholen 
voorlichting gegeven met betrekking tot corona en het beperken van de 
verspreiding hiervan. Tevens hebben we zeep en handgel beschikbaar gesteld. 
Daarna zijn we overgestapt naar noodhulp en hebben we actie ondernomen 
om de gevolgen van de lockdowns en het wegvallen van inkomens te 
minimaliseren.  
In eerste instantie hebben we in de dorpen in de Harpan vallei 
voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen die het hardst getroffen waren. 
Twee maanden later, toen de noodsituatie aanhield, hebben we het groter 
aangepakt en hebben we naast boodschappenpakketten ook geiten en kippen 
uitgedeeld zodat mensen een nieuwe bron van inkomsten kregen. Het zorgde 
tevens voor een nuttige tijdbesteding voor de mensen die ineens thuis kwamen 
te zitten en in die onverwachte vrije tijd begonnen te piekeren.  
In een vervolgactie hebben we schoolboeken uitgedeeld aan leerlingen op onze 
scholen aangezien veel ouders met het wegvallen van inkomsten geen geld 
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hadden om voor het nieuwe schooljaar boeken te kopen. Op deze wijze konden 
we een verdere leerachterstand voorkomen.  
Later hebben we de scholen bijgestaan met materialen en kennis om de 
overstap te maken naar online lesgeven. In die periode was dat nog totaal 
onbekend terrein voor Nepal. Het is bijna onvoorstelbaar hoe dat in 
sneltreinvaart tot stand is gekomen. Maya kon 50 prima werkende 
tweedehands laptops uitdelen: 30 aan leerkrachten om digitaal les te kunnen 
geven en 20 aan leerlingen in hun eindexamenjaar zodat ze in dit voor hen 
belangrijke jaar geen lessen hoefden te missen. We konden ons 
schoolbeursproject dat is bedoeld om schoolkosten te dekken voor de duur van 
maar liefst 5 jaar uitbreiden met ruim 25 leerlingen. Tevens doneerden we een 
videocamera voor het opnemen van online lessen en leverden we, vanuit 
Nederland, content aan. Iets anders dat we vanuit Nederland deden was het 
ontwikkelen en uitwerken van een geavanceerd meetinstrument om onze 
tientallen microkredieten te kunnen volgen en te verbeteren. 
Een jaar waarin we, al met al, veel hebben kunnen betekenen voor de mensen 
in Nepal ondanks het feit dat we voor het grootste deel niet ter plaatse konden 
opereren.   
 
Om deze projecten te kunnen realiseren hebben we in 2020 verschillende 
fondsenwervende activiteiten georganiseerd: 

 Meerdere online acties via GEEF.nl ondersteund vanuit onze sociale 
mediakanalen en onze nieuwsbrieven. Hier kwam goede respons op vanuit 
onze achterban. Mede omdat we heel snel binnenkomende gelden kunnen 
omzetten in resultaten en mensen zodoende het effect zien van hun 
donatie. Dankzij onze jarenlange positieve samenwerking met Wilde 
Ganzen werd een deel van de inkomsten voorzien van hun ‘premie’.  

 Ook kwam er een mooie actie vanuit een school waarmee we al jaren 
samenwerken. Leerlingen van het Merlet College in Cuijk bakten koekjes en 
haalden zo enkele duizenden euro’s op.  

 Studenten van de Fontys sporthogeschool waar Maya al enige jaren een 
band mee heeft, organiseerden acties waarvan het opgehaalde bedrag ten 
goede kwam aan onze projecten in Nepal.  

 Dankzij onze jarenlange samenwerking met de HAN konden we daar 
deelnemen aan de beweegchallenge en werden we geselecteerd voor de 
kerstgeschenkenactie. 

 Onze traditionele huis-aan-huis collecte hebben we voor het eerst online 
gehouden. De verwachte terugval in inkomsten bleef uit: met name de 
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jonge generatie die zich andere jaren niet zo geroepen voelde om te 
collecteren werd nu zeer actief via social media.  

 Voor de bouw van de school benaderden we de Rotary Cuijk die een klein 
deel daarvan besloot te steunen. 

 Voorts hebben we extra aandacht gevraagd voor het 
schoolbeursprogramma en mochten we een mooi aantal nieuwe 
schoolbeursdonateurs inschrijven.  
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Organisatie 

Organisatiegegevens: 

Stichting Maya 
Secretariaat Meijhorst 3435 
6537 JC Nijmegen 
024-3444125 
 
KvK nummer: 09145476 
RSIN nummer: 814876055 
Statutaire vestigingsplaats: Wijchen 
Website: www.stichting-maya.nl 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter:  Pieter Kemper 
Secretaris: Aniek Smedts 
Penningmeester: Angelique Zaki 
Algemeen bestuurslid: Janneke Hillenaar 
 
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun 
werkzaamheden behalve de mogelijkheid tot onkostenvergoeding voor 
gemaakte kosten voor hun werk als bestuurder. 
Stichting Maya heeft geen betaalde krachten in dienst maar maakt gebruik van 
freelancers. Op jaarbasis zijn zo’n 80 vrijwilligers actief voor de stichting zowel 
in Nepal als in Nederland. 
 
Stichting Maya is in 2004 opgericht door René Voss die als coördinator 
betrokken is bij het begeleiden van studenten en de uitvoering van projecten in 
Nepal. 
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2. Beleid 

Het huidige beleidsplan loopt van 2019 tot en met 2021. In het najaar 2021 zal 
gestart worden met het op papier zetten van een nieuw beleidsplan voor de 
komende jaren. 
 
Binnen het huidige beleidsplan ligt de nadruk op Educatie. Voor deze pijler 
komt het meeste geld binnen en kunnen derhalve de meeste en grootste 
projecten ondersteund worden. Het bestuur heeft de bewuste keuze gemaakt 
om de aandacht te richten op deze pijler. Er is een verschuiving gaande van 
meer materiele hulp binnen de pijler Educatie naar kennisoverdracht. Het 
ondersteunen van projecten voor vervanging van schoolbanken, nieuwe 
schoolmaterialen en af en toe een renovatie van een schoolklas zal blijven 
aangezien zowel gebouwen als materialen maar een beperkte tijd mee kunnen. 
De aandacht zal echter komen te liggen op kennisoverdracht. Hierin passen de 
reizen van docenten van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). In aanvulling 
hierop helpen de aanwezige studenten van de HAN bij verdere implementatie 
van methoden en technieken. Daarnaast zijn alle directeuren van de scholen 
bijeengekomen. Samen is er gebrainstormd over jaarplannen voor de scholen. 
Dit heeft geresulteerd in een jaarplan voor elke school. Een uniek concept in 
Nepal waarover men heel enthousiast is. 
Voor heel veel zaken is een sterke lokale partner onmisbaar. Wij werken nu 
vooral met individuele schoolbesturen en –directies die geen 
samenwerkingsverband hebben in een overkoepelende stichting. In de 
komende jaren willen we daarom gaan kijken of hier een groep mensen uit 
voort kan komen die als partnerorganisatie kunnen fungeren.  

3. Financiële verantwoording 

De resterende pagina’s tonen de jaarrekening over 2020. 
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