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Corona update Nepal Maya Reünie 2021
Nepal – De situatie in Nepal lijkt wat te stabiliseren. De
maatregelen zijn dan ook zo goed als afgeschaft (of
opgeschort). De lockdown en avondklok behoren tot het
verleden en horeca en bioscopen zijn weer open. Het
openbaar vervoer rijdt weer en de anderhalve meter social
distancing hoeft niet meer. Wel zijn de mondkapjes nog
verplicht.
All-in-all lijkt de situatie erg op die van Nederland, met één
groot verschil: de vaccinatiegraad. In Nepal is nu zo’n 20% van
de bevolking gevaccineerd, hetgeen gelijk staat aan ruim 6
miljoen mensen. Daar ligt dus een grote uitdaging voor de
overheid. Niet in het minst vanwege een gebrek aan vaccins.
Helemaal nu duidelijk is geworden dat 2 inentingen niet meer
volstaan. Er woedt nu vooral een discussie over het geven
van boosters of het doorgaan met het reguliere vaccinatie-
programma. Zie ook het artikel in de

Nederland – Het is weer de hoogste tijd voor een gezellige
reünie. Moesten we vorig jaar nog onze toevlucht zoeken
tot een—overigens wel heel geslaagd—online evenement,
dit jaar kan het weer fysiek (let op: wel met QR code).

Wat: Potje jeu de boules en een drankje doen
Wanneer: Zaterdag 6 november, 15:00 – 16:00 uur
Waar: Boules & Bites, Oranjesingel 42 Nijmegen
Voor wie: Alle (oud) vrijwilligers van Maya

Je moet je hier wel voor aanmelden. Dat kan nu alleen nog
door een mail te sturen naar info[ad]stichting-maya.nl en tot
het maximum aantal van 50 personen bereikt is. (Op FCFS
basis.) Je krijgt een bevestiging. We hopen je zaterdag a.s.
eindelijk weer eens te zien.

Kathmandu post.

http://www.mayafoundation.com/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://kathmandupost.com/health/2021/10/26/as-countries-mull-booster-shots-experts-say-nepal-should-focus-on-vaccinating-all
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Nieuwe groep vrijwilligers naar Nepal. Jay!

We hebben overigens niet alleen vrijwilligers voor de
scholen, want voor het eerst zitten er bij de
aanmeldingen ook studenten van de gloednieuwe HBO
studie International Social Works. Voor deze negen
studenten is een buitenlandstage uiteraard extra
waardevol. Op onze beurt zijn wij blij met zoveel animo
vanuit deze opleiding. Nu kunnen we bijvoorbeeld onze
steun aan de dagopvang voor kinderen met een
verstandelijke beperking ook voortzetten.

Periode: Begin (feb) maart – eind mei (juni). Een deel
hiervan is ook bespreekbaar.

Standplaats: Pokhara (en omstreken)
Vergoeding: Vliegticket, accommodatie, dagvergoeding

Om jezelf aan te melden of voor aanvullende informatie
kan je met ons contact opnemen via: info@stichting-
maya.nl.

Jij?

Nederland – Het heeft lang geduurd, maar eindelijk
durven we weer vooruit te kijken en hebben we goede
hoop dat we begin volgend jaar weer naar Nepal
kunnen. Met die ontwikkeling kunnen en willen we ook
weer vrijwilligers en studenten verwelkomen op onze
projecten. Dat nieuws viel goed bij de HBO instellingen
waar we mee samenwerken: we kregen een record aan
aanmeldingen te verwerken. Dat komt onder meer
omdat een aantal studenten die zich afgelopen jaar al
had aangemeld, maar vanwege de beperkingen niet op
buitenlandstage kon, hun studieprogramma toen heeft
geswitcht met dit jaar en zodoende nu alsnog de kans
heeft om naar het buitenland te gaan. Clever van de
studenten en ook heel fijn dat de hogeschool hierin mee
kan gaan.
Met zo’n grote groep kunnen we alle Maya scholen in
Nepal voorzien van vrijwilligers, zo ook de twee meest
recent aangesloten scholen in Bagmara en Naudanda.
Na een afwezigheid van twee jaar is dat extra fijn.

Bij een groep vrijwilligers horen ook begeleiders. We zijn
op zoek naar iemand die aankomend voorjaar zin en tijd
heeft om voor Maya in Nepal te zijn en om samen met
Janneke een team te vormen.
Zoals gebruikelijk gaat de voorkeur uit naar iemand die
eerder zelf als vrijwilliger / student voor Maya in Nepal is
geweest. Een achtergrond in het onderwijs is mooi mee-
genomen, maar geen must.

Janneke

Gezocht: begeleider vrijwilligers Nepal



3

3

Studenten TUe buigen zich over biogas
Er melde zich al snel een team enthousiaste studenten
die hier de schouders onder wilde zetten. Zij komen 2
keer per week gedurende 4 uur samen om het probleem
rondom het cement te tackelen. Vanuit Maya worden zij
begeleid door bestuurslid Janneke die (twee)wekelijks
met hen spart. De hele cyclus wordt opgedeeld in 3
kwartalen en aan het eind van ieder kwartaal is er een
korte presentatie. De eerste daarvan was afgelopen
week en wij waren er bij in Eindhoven. Zie de foto’s.
Wordt vervolgd….

Vlnr: Leonard, Linde, Jelle en Joao

Eindhoven – Aan de TU in Eindhoven kunnen studenten
sinds drie jaar deelnemen aan een bijzondere leerlijn
genaamd Responsible Innovation for the World. Hier
leren studenten verantwoorde innovaties te ontwik-
kelen voor een betere wereld.
Ze krijgen een groot deel van het studiejaar om te
werken aan projecten die ontstaan uit bestaande vraag-
stukken van de publieke sector, het bedrijfsleven, of de
non-profitsector en worden ook door hen begeleid.
Studenten worden ingedeeld in multidisciplinaire teams
vanuit studies als werktuigbouwkunde, architectuur,
duurzame innovatie, industrieel ontwerp, biomedische
techniek, chemische techniek, etc. en kunnen zo door
meerdere invalshoeken te combineren ook van elkaar
leren. Het uiteindelijke resultaat of product wordt ook
echt gebruikt.

BIOGASVRAAGSTUK
Maya heeft een vraagstuk ingediend aangaande de
biogasinstallaties die we al sinds jaar en dag in Nepal
realiseren. Want in dat ontwerp zit volgens ons nog wel
enige ruimte voor verbetering. Met name het gebruik
van grote hoeveelheden cement is verre van milieu-
vriendelijk.

Velp – Vanuit de Hogeschool van Hall Larenstein is
studente Annejan sinds september aan de slag met een
onderwijsproject voor Maya. Ze maakt lessen voor de
bovenbouw van de basisschool met als onderwerp de
Sustainable Development Goals. In Nepal wordt dit op de
meeste scholen nog niet behandeld. Om ervoor te zorgen
dat de lessen in het bestaande curriculum passen, heeft
Annejan online contact met een leerkracht in Nepal. Maar
Annejan heeft ook haar eigen superpower die ze bij dit
project volop inzet: ze heeft namelijk enkele jaren voor de
klas gestaan in een ander Aziatisch land: Cambodja. Ervaring
die zich nu uitbetaalt in een product dat heel goed aansluit
bij de kinderen voor wie het bestemd is.

De SDG lessen van ‘juf’ Annejan

(Korte video met uitleg.) 

hier

https://www.youtube.com/watch?v=zhxz8EBCNAw
https://www.facebook.com/mayanepal/posts/4844917032185692
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Leerlingen Tiel ontwerpen schoolpleinen

PRESENTATIES
Over ruim een week mogen de groepjes hun resultaten
op school presenteren aan de opdrachtgevers. Super-
spannend en leuk tegelijk. Dat willen we absoluut niet
missen.

Wijchen – Ook de collecte was weer fysiek deze zomer
in plaats van online, maar wel voor het eerst inclusief de
mogelijkheid om te doneren via een QR code.
We waren maar met een klein clubje collectanten en dus
is het extra bewonderingswaardig dat deze 5 toppers
toch nog bijna 600 euro hebben weten op te halen. Dat
mooie resultaat is mede te danken aan het feit dat onze
collectanten meerdere avonden gelopen hebben.
De opbrengst is inmiddels in Nepal aangekomen en
wordt daar ingezet op ons project voor vrouwen-
rechten. Hier krijgen vrouwen en mannen voorlichting
over gelijke rechten, krijgen vrouwen de kans om een
nieuwe vaardigheid of vak te leren en zo onafhankelijker
te worden, en krijgen meisjes die als gevolg van de lange
corona-lockdowns met school gestopt zijn de kans om
weer naar school te gaan. We hopen in een volgende
nieuwsbrief hiervan uitgebreid verslag te kunnen doen.

Nepal / Tiel – In maart 2020 zat Maya middenin het
ontwerpen en aanleggen van een nieuw type school-
plein op een vijftal scholen toen plotseling corona
uitbrak en alles stil kwam te liggen. In Nepal lagen de
prioriteiten vanaf dat moment ineens op een heel ander
vlak en vanuit Nederland bleek het moeilijk om het
momentum te bewaren. De plannen verdwenen naar de
achtergrond. Totdat we door ons kersverse bestuurslid
Aniek gewezen werden op het bestaan van een
technasium op het Lingecollege, de school in Tiel waar
zij les geeft. Samen met Aniek zagen we een kans.

HET TECHNASIUM: ONDERZOEK EN ONTWERPEN
Leerlingen van het Lingecollege kunnen via het vak O&O
(Onderzoek en Ontwerpen) op een hele praktische
manier kennismaken met techniek en technologie. Dat
werkt via opdrachten rondom een echt vraagstuk van
een bestaand bedrijf. In kleine groepjes werken
leerlingen dan aan een mogelijke oplossing. Tijdens dat
proces ontwikkelen ze competenties en vaardigheden
die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit,
ondernemerschap, inventiviteit, plannen en project-
matig werken. Maar ook vaardigheden op het gebied
van presenteren aan en communiceren met een
opdrachtgever. Super leerzaam dus.

SPEELPLEINEN
En voor dit schooljaar is Maya dus de opdrachtgever van
het Technasium. Door 26 leerlingen van 4 HAVO / VWO
wordt er nu in kleine groepjes keihard gewerkt aan ons
speelplein vraagstuk. Maya is al een aantal keer op
school geweest om de leerlingen te ontmoeten en de
Nepalese context te schetsen. Ook hebben we via onze
Maya educatie werkgroep een autoriteit op het gebied
van groene schoolpleinen weten te enthousiasmeren:
Pjotr Timmerman. Hij is één van de stuwende krachten
achter en heeft veel ideeën aangereikt. Als
alles goed gaat, leveren de groepjes straks een aantal
ontwerpen aan voor zeker vijf schoolpleinen.

springzaad.nl

Opbrengst collecte
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https://springzaad.nl/
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Vacatures Gezocht
Gezocht: Vrijwilliger met ICT ervaring of student van
passende opleiding voor het onderhouden en uit-
breiden 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.
Aangezien reizen 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.

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

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!

Stichting Maya Maya Foundation
Meijhorst 34-35 PO Box 7666
6537JC Nijmegen Kathmandu
Nederland Nepal

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

Maak uw donatie over op:
NL03 RABO 0101026374
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen
(BIC / SWIFT = RABONL2U)

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

Steun ons!

Contact informatie

Het is weer tijd om de rijst binnen te halen.

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:
Aniek Smedts
Annejan Pronk
Boules en bites
Kathmandu Post
Mehrdad
René Voss
Thom Smits

Eindredactie:
René Voss
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