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Corona update Nepal Oproep collectanten
Nepal – Het gaat jammer genoeg niet goed in Nepal. Begin
juli leek het even iets beter te gaan maar inmiddels rijzen de
besmettingscijfers weer de pan uit. De overheid spreekt nu
van een derde golf. (Kathmandu Post, 28-7-2021) Het is de
beruchte Indiase variant en veel mensen testen positief.
Inmiddels treft het ook mensen uit de gastgezinnen van
Maya. Gelukkig hebben zij veelal de mogelijkheid om in hun
eigen huis in quarantaine te gaan en kunnen ze zo
voorkomen dat ze huisgenoten aansteken.
Maar lang niet iedereen in de dorpen heeft een huis met
meerdere kamers en juist die gezinnen worden hard
getroffen. Voor hen zijn de aangescherpte lockdowns reden
tot grote zorgen. Veel mensen hebben hun mogelijkheden
tot het vergaren van inkomsten zien verdampen als water
voor de zon. Vandaar onze oproep een tijdje geleden om juist
deze gezinnen bij te staan. Gelukkig kwam daar vanuit jullie
kant volop respons op en konden we voor honderden
Nepalezen het ergste leed verzachten. Bedankt iedereen
voor de gulle donaties. Meer over ons hulpprogramma lees
je op pagina 2.
Scholen in de stedelijke gebieden zijn met de stijging van het
aantal besmettingen weer gesloten en daar wordt online
les gegeven. In dat kader kregen we vanuit de Oxford School
een special request, zie pagina 4. Scholen in de dorpen zijn
vooralsnog open. Gezien de vaak kleine klasjes zijn de risico’s
daar kleiner.
Gelukkig konden geplande acties in Nederland doorgaan. Zo
haalden de studenten van de Sporthogeschool in Eindhoven
een puik bedrag op voor de scholen in Nepal, zie pagina 3.
Ook was er, na lang wachten, positief nieuws vanuit de
Haella Stichting. Reden dus om moed te houden en een lichtpuntje te blijven zien aan het eind van deze lange tunnel.

Nederland – Zomer, eindelijk. Daar waren we wel aan toe.
Wat een gek jaar is het geweest. Maar het ziet er naar uit dat
er deze zomer weer meer kan en mag dan vorig jaar.
Voorzichtig zijn blijft nog altijd een goed advies, maar we
mogen weer de deur uit en zelfs het land uit.
Wat ook weer mag, is collecteren. Want hoewel de online
collecte vorig jaar verrassend goed verliep, zouden we toch
graag weer persoonlijk contact willen met mensen aan de
voordeur. Dat brengt de stichting net even beter onder de
aandacht bij het publiek. Dus: collectanten gezocht voor
Wijchen en Nijmegen, week 35 (30 aug – 3 sept). Lopen jullie
weer mee? Meld je aan op info@stichting-maya.nl
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Boodschappen voor meer dan 120 gezinnen
Harpan Vallei – Niet echt het soort flashback waar je op
zit te wachten. Precies een jaar na de eerste golf van
besmettingen gevolgd door strenge lockdowns met
grote problemen voor de gezinnen als gevolg, kwam er
een tweede golf besmettingen. Deze bleek nog erger
dan de eerste: de beruchte Indiase variant sloeg over
vanuit de zuiderburen. Nepal haalde zelfs de internationale pers als zijnde het land met het hoogste
reproductiecijfer ter wereld. Wij luidden daarop de
noodklok en jullie reageerden met gulle donaties. Zo

konden wij op onze beurt weer vlug tot actie overgaan
voor de mensen in ‘onze’ regio. We deelden boodschappenpakketten uit aan zo’n 120 gezinnen op vier
locaties in en rondom de Harpan Vallei. Het betrof
vooral gezinnen met Maya sponsorkinderen aangezien
zij in normale omstandigheden reeds in een kwetsbare
positie verkeren. Daarnaast hebben we ook andere
gezinnen kunnen helpen die zwaar getroffen waren
door de lockdowns. Verder deelden we in Adhikaridanda
aan 50 gezinnen mondkapjes, handgel en zeep uit om
het virus op afstand te houden en doneerden we een
zuurstoftank aan een ziekenhuis in Pokhara.
Nu maar hopen dat de situatie snel verbetert.

Voetballuuuuuh !
Gorkha – Van een hele andere orde was de hulpvraag
voor 20 voetballen. Deze kwam vanuit Gorkha, waar we
al een paar jaar de lokale voetbalclub steunen. Mede
dankzij stichting Maya hebben zij als een van de weinige
clubs in Nepal een voetbalveld van kunstgras.
Met alle lockdowns en andere nare zaken als gevolg van
de corona-crisis, is buitensporten volgens ons een ideale
manier om de moed niet te verliezen en het moreel
hoog te houden. We braken zelf ook een record: binnen
24 uur nadat de hulpvraag ons bereikte, lagen de ballen
al op de grasmat. Koud kunstje.
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HAN EK voetbal-pool ten behoeve van Nepal
Nijmegen – Vanuit de studio te Nijmegen konden we in
de maanden juni en juli genieten van Voetbal Outside,
een heuse talkshow rondom het EK en dan vooral rondom
de EK-pool die door ALOHA, de personeelsvereniging
van de Academie Educatie, werd georganiseerd. Talkshowhost Jaimy presenteerde op informatieve en ludieke
wijze zijn kijk op het spel, maar vooral ook op de deelnemers. Zij deden namelijk via een pool voorspellingen
over de uitslagen die Jaimy dan op geheel eigen wijze
van commentaar wist te voorzien.

Jaimy ‘live’ vanuit de studio. Inzet: met Nepalees shirt.

WIN-WIN
Insteek van de pool was uiteraard het winnen van de
pot, oh nee… meedoen en het streven naar eeuwige
roem. Echter, de actie van Maya die op dat moment liep
voor corona-noodhulp was de organisatoren achter het
evenement niet ontgaan en ze besloten prompt om de
HELFT van de opbrengst aan Nepal te schenken ten
behoeve van de mensen in nood. Het was
hartverwarmend om te horen dat een deel van de 81
deelnemers spontaan een veelvoud van het bedrag van
de inleg overmaakte met de opmerking: ‘voor Nepal’.
Sommigen maakten zelfs geld over zonder mee te doen
aan de pool!
Uiteindelijk bleek de glazen bol (bal?) van Linda van
pabo Arnhem het zuiverst en met 4765 punten klom ze
tot bovenaan de ranglijst. Gefeliciteerd, Linda!
De totale opbrengst voor Maya kwam uit op een bedrag
rond de 400 euro. Omgerekend betekent dat voor exact
1o gezinnen een boodschappenpakket. Deze zijn reeds
overhandigd. Zo zorgen we er samen voor dat niemand
buiten spel komt te staan.
Bedankt allemaal voor deze bijzonder sportieve actie.

Studenten Sporthogeschool gaan voor goud
Eindhoven e.o. – Een groot compliment mag zeker ook
naar de studenten van de minor GASH van de Fontys
Sporthogeschool. Zij hadden gehoopt naar Nepal te
kunnen afreizen afgelopen meivakantie, hetgeen helaas
geen doorgang kon vinden. Toch hebben ze zich vol
ingezet voor de scholen in Nepal en hebben ze met
allerlei activiteiten het waanzinnige bedrag van €2765,op weten te halen. Van een loterij met gesponsorde
prijzen tot een sponsorfietstocht langs de Nederlandse
kust. Niets was hen te dol. De opbrengst wordt verdeeld
onder de 4 scholen die mee hebben gedaan aan de
uitwisseling. Een knallende afsluiter van een prachtige
samenwerking. Aan alle studenten en ook aan de mensen
achter de schermen: ontzettend bedankt!
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Wiskunde lessen nu m.b.v. drawing pad
Pokhara – Nu we al meer dan een jaar niet meer naar
Nepal kunnen, verloopt al ons contact met de scholen
en gemeenschappen online. Dat gaat vooral via
facebook messenger, het meest gebruikte social media
kanaal in Nepal. In de steden is internet beduidend beter
dan in de dorpjes en van al onze contactpersonen is
Bhumi—die al jaren in Pokhara woont—dan ook
verreweg het meest online. Gelukkig heeft hij aangeboden om de Maya activiteiten ter plaatse te
coördineren met als gevolg dat we goed op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen en adequaat kunnen
reageren.
Bhumi is ook persoonlijk bij één van de Maya scholen
betrokken: hij geeft wiskundeles op de Oxford School.
Voor de verandering benaderde hij ons onlangs met een
hulpvraag vanuit zijn positie als leraar in plaats van die
als coördinator. Hij geeft al maanden online les en wilde
graag een nieuw hulpmiddel inzetten: een tekenpad.
Dan kan hij de sommen rechtstreeks uitwerken op het
scherm van zijn laptop. Daarin wilden we hem graag
tegemoet komen. Misschien blijkt het wel een
instrument te zijn dat we op meer scholen kunnen
inzetten. Hij nam als dank een korte video op om te
laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Voor een korte
impressie van die video, klik hier.

Bhumi’s echtgenote nam op haar beurt weer een foto
van hem terwijl hij vanuit huis les aan het geven is. Zo
krijgen wij een inkijkje in zowel het online lesgeven, als
een kijkje achter de schermen. Een soort ‘the making of’
zeg maar. Best relaxed, zo’n Nepalees home office.

de krant
Bhumi’s home office.

Uitslag longlist bekend
Nederland – Jullie weten het vast nog: dit voorjaar
hebben we meegedaan aan de prijsvraag van de Haella
stichting door een project in te zenden over vrouwenrechten. In een eerder stadium hadden we al vernomen
dat we bij de beste 12 zaten. (Zie nieuwsbrief 103, p. 5)
Half mei kwam daarvan de uitslag: Maya behoorde niet
bij de beste 3 van die top 12. Dus er wachtte ons geen
grote geldprijs. Maar… er bleken naast de 3 hoofdprijzen ook nog enkele kleinere geldprijzen te verdelen
en Maya stond, jawel, op de lijst. Weer op een lijst. Het
duurde nogmaals 6 weken voordat het verlossende
antwoord kwam. Ditmaal waren we wèl in de prijzen
gevallen. Ons voorstel wekte bij de jury meer dan
genoeg vertrouwen om beloond te worden met het
mooie bedrag van €2.500,- Hiermee kunnen we een deel
van het programma uitvoeren dat Bishnu en Jyothi
hebben opgesteld om de vrouwen in de regio te
empoweren en tegelijkertijd ook bij de mannen
awareness te creëren. Tijd om de mouwen op te
stropen. Wordt vervolgd…
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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
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Steun ons!
Maak uw donatie over op:
NL03 RABO 0101026374
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen
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(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Ondertussen in de Harpan Vallei. De boer, hij plantte
voort. Rijst wel te verstaan.

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