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Fijne feestdagen            Maya Kerstactie 2021:
dekens en truienKerst is in Nepal voor maar een klein deel van de

bevolking een moment met betekenis. Voor de meeste
mensen is het slechts een woord op de kalender, dat zich
al dan niet laat vertalen in een vrije dag: een wit of een
rood vierkantje te midden van de andere 364 vakjes.
Ook in Nederland krijgt Kerst geen groot podium dit jaar.
Geen nachtmis, niet uit eten en zelfs geen diners met de
hele familie en aanhang: kleine groepjes is immers het
devies. Ondanks alle beperkingen hopen we dat de
warmte van kerst en de kerstboodschap niet verloren
gaan en dat we elkaar niet uit het oog verliezen.
We danken al onze donateurs, sponsors, werkgroep-
leden, collectanten, vrijwilligers en stagiairs, evenals alle
andere mensen die ons werk in Nepal een warm hart toe-
dragen voor hun steun in het afgelopen jaar en we
wensen iedereen heel fijne feestdagen toe.

Nederland – Ook in Nepal is de winter in aantocht. Vooral ‘s
nachts dalen de temperaturen tot rond het vriespunt.
Omdat de huizen geen verwarming hebben, is het er bitter
koud. Een goede nachtrust is een must om de weerstand op
peil te houden. Zeker in tijden van corona en in een land
waar nog steeds niet genoeg vaccins voor handen zijn.
Warme dekens kunnen helpen. De dikke muren zorgen
ervoor dat huizen en scholen overdag niet opwarmen. Oude
versleten truien en jassen bieden deze maanden geen
soelaas tegen de elementen. Maya is daarom een Kerstactie
gestart met als doel geld in te zamelen om dekens uit te
kunnen delen voor ‘s nachts en warme kleding voor
overdag.
Help mee en doneer:

€ 30,- voor een warme deken
€ 20,- voor een warme jas
€ 10,- voor een warme trui

Je kunt doneren met ideal via onze
Daar kun je vanaf nu ook in real time zien hoeveel er in
totaal is ingezameld. Uiteraard kan je ook een bijdrage
overmaken op rekeningnr: NL03 RABO 0101026374

“ Wij een warme winter, zij ook. ”

GEEF donatie pagina.

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://www.geef.nl/nl/actie/dekens/donateurs
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Eerste onderdeel FEM project van start
De lessen zijn onderdeel van het FEM project van Maya,
een initiatief in het kader van gender gelijkheid en is
mogelijk gemaakt door de gift van de Haella stichting en
de opbrengst van de recente huis aan huis collecte.

De ochtendgroepmet de instructrice uiterst rechts.

FEM staat voor Female empowerment, Educational
opportunities en Male involvement, en richt zich dus
duidelijk op meer dan alleen de betreffende vrouwen. In
een volgende fase gaat de aandacht uit naar mannen om
bij hen via verschillende vormen van voorlichting meer
awareness te creëren omtrent het belang van gelijkheid
in de samenleving.

Adhikaridanda – Een frisse ochtend in november en
voor het huis van onze eigen Jyothi verzamelt zich een
schare goedgeluimde moeders. Het geroezemoes wat
ze produceren is drie boerderijen verderop te horen. Er
staat iets te gebeuren, dat kan zelfs de toevallige
voorbijganger niet ontgaan. Er hangt iets van avontuur
in de lucht. De opwinding neemt een vlucht wanneer
Jyothi de groep meeneemt naar het dakterras waar vier
gloednieuwe naaimachines staan. Hier worden de aan-
komende maanden dagelijks naailessen verzorgd.

Behalve de machines dekt Maya ook de kosten van de
stoffen en andere materialen en die van de instructrice
Maiya. Ze geeft les aan een groep in de ochtend en aan
een tweede groep in de avond.

Tallo Hemja / Pokhara – Al geruime tijd zijn we in
gesprek met de Snow View school over de mogelijkheid
om vakgericht onderwijs aan te bieden. Liefst in de vorm
van een vakschool. Corona vertraagt jammer genoeg
veel ontwikkelingen en we willen voorkomen dat van
uitstel afstel komt. Daarom hebben we besloten om
alvast een groep jongens kennis te laten maken met het
vak van loodgieter door ze een week mee te laten
draaien op een vakschool in Pokhara. Hieruit is in ieder
geval hun motivatie sterk naar voren gekomen. Dus we
zijn een goede weg ingeslagen.

Leerlingen snuffelen aan vakonderwijs
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ICT op DACS Wanneer er wel op school les gegeven kan worden, gaan de
leerlingen aan de slag op de laptops die de stichting nog
voor de corona uitbraak naar Nepal heeft weten te brengen.

Langzamerhand zien we een generatie ontstaan die ICT
vaardig is en voor wie de wereld groter is dan de
grenzen van het dorp of de vallei.

Al met al een formule die we zeker van plan zijn mee te
nemen naar toekomstige edities.

Serachaur – Een opvallend voordeel van alle lockdowns
van de afgelopen maanden is dat het ICT onderwijs in
een stroomversnelling is gekomen. Zelfs in een dorp als
Serachaur zien we nu leerlingen die vanuit huis, veelal
via een smartphone, les krijgen. Vaak wonen de
leerlingen op steenworpafstand van school en heeft de
term ‘afstandsonderwijs’ toch een wat andere lading
dan wij gewend zijn.

Nederland – De goden waren ons dit jaar goed gezind:
onze geplande reünie viel in een lockdownvrije periode.
Bijna 40 ‘Mayaneers’ kwamen een balletje rollen op de
jeu de boules banen van Boules en Bites. De sfeer was er
één van fanatieke competitie tot vrolijke bende en alles
er tussen in. Nadat de laatste bal geworpen was, bleven
verreweg de meeste genodigden nog hangen voor een
drankje en de gezelligheid van het weerzien.
Voor het eerst waren ook de vrijwilligers uitgenodigd die
nog naar Nepal zullen vertrekken en op wie de term
reünie eigenlijk niet van toepassing is. Een gouden greep
was het wel want zo waren zij in de gelegenheid om de
oude garde te bevragen en zich op die manier voor te
bereiden. Aan de stralende gezichten van de oud-
gedienden te zien, was het voor hen geen straf om te
kunnen vertellen over hun avonturen ‘in den vreemde’.

Geslaagde reünie

https://www.facebook.com/mayanepal/photos/pcb.4864873040190091/4864862456857816/
https://www.facebook.com/mayanepal/photos/pcb.4864873040190091/4864862456857816/
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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.

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)6-23113486              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

De leerlingen van de Srijana School in Simpali hadden
onlangs een uitje inclusief picknick.

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.
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