
Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De 
stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. 
Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om deze doelen 
helpen te verwezenlijken.

Voor meer informatie mail naar  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486

mailto:info@stichting-maya.nl


Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486

Vacaturenummer NP2019-004

Sportmaterialen uitleen 
promoten

Standplaats: Nepal
Sport en bewegen worden in Nederland vooral gezien als basis voor een 
goede fysieke gezondheid en als remedie tegen obesitas bij kinderen en 
jongeren. In Nepal krijgen kinderen genoeg beweging, niet zo zeer in de vorm 
van sport en spel maar meer door de lange afstanden die ze te voet afleggen 
om naar school te gaan of door alle klusjes thuis op de boerderij. Obesitas 
speelt in Nepal onder kinderen dan ook absoluut geen rol van betekenis. 

Sport en spel komne in Nepal op veel scholen nauwelijks aan bod, veelal ook 
door een gebrek aan materialen. Als er al een bal is, dan zijn het altijd de 
jongens van de hoogste groepen die hiermee voetballen en de rest moet 
toekijken. Stichting Maya vindt dat het anders kan en dat sport en spel een 
belangrijke rol kunnen spelen. We denken dan aan elementen als leren 
samenspelen, omgaan met winnen en verliezen, elkaar iets gunnen, 
inclusiviteit, etc.

In 2019 heeft Maya daarom samen met de sporthogeschool Eindhoven op 
twee van onze scholen een sportmaterialen-uitleensysteem geïnitieerd. 
Beide scholen hebben nu een waanzinnige hoeveelheid materialen, maar ze 
hebben slechts een kleine week uitleg gehad over hoe deze materialen in te 
zetten. Maya zoekt iemand met affiniteit met sport die de materialenuitleen
verder wil verankeren op deze scholen.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

http://www.stichting-maya.nl/
mailto:info@stichting-maya.nl


Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486

Vacaturenummer NP2019-003

Design website en huisstijl, 
maken foto‘s en video’s

Standplaats: Nepal
We zijn als stichting vooral actief in Nepal: 8 maanden per jaar zijn er 
gemiddeld zo’n 50 Nederlandse vrijwilligers actief op verschillende projecten 
op verschillende locaties. Er wordt heel wat werk verzet met en voor de 
Nepalese bevolking.

Maar ook achter de schermen is het belangrijk dat dingen op rolletjes lopen. 
Communicatie naar buiten toe is een onmisbaar element in ons werk. 

In de 15 jaar van ons bestaan is er op het gebied van mediadesign en 
communicatie veel veranderd. We hebben dan ook al 3 keer een geheel 
nieuwe website gehad en nieuwe sociale media kanalen als facebook, twitter 
en instagram in gebruik genomen. 

Eind augustus is onze website voor de 2e keer gehackt. Dat roept uiteraard 
verontwaardiging op: welke dwaas hackt nu een website van een goed doel? 
Maar ook strijdlust: een kans om een geheel nieuwe en beter beveiligde 
website te maken. Daarvoor hebben we hulp nodig.

We zoeken iemand met kennis van zaken op het gebied van websites 
ontwerpen en vormgeven maar ook op gebied van communicatie. Je krijgt 
veel vrijheid en je weet zeker dat al je inzet ook werkelijk gestalte krijgt. (Je 
werk verdwijnt niet ergens onder in een stoffige la of in een map “overige”.) 
Je werkt vanuit Nepal zodat je feeling krijgt met onze activiteiten daar. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

http://www.stichting-maya.nl/
mailto:info@stichting-maya.nl


Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486

Vacaturenummer NP2019-001

Evaluatie van 
microkredieten

Standplaats: Nepal
In Nepal is het overgrote deel van de bevolking werkzaam in de landbouw. 
De meeste boerenbedrijven zijn klein en de families moeten keihard werken 
terwijl ze toch maar net kunnen overleven van wat hun land opbrengt. Er 
blijft nauwelijks extra inkomen over voor kosten als kleding, scholing voor de 
kinderen, doktersbezoek. Dat kan vast anders.

De stichting geeft boeren in de Harpan Vallei microkredieten om hun 
bedrijfjes uit te breiden en hun inkomsten te vergroten. We helpen o.a. met 
businessplannen opstellen en verbeteren. Op dit moment staan er 10 
leningen uit. Deze dienen terugebetaald en geëvalueerd te worden. Jij 
bezoekt de bedrijfjes en kijkt hoe het is gegaan. Verder help je de nieuwe 
aanvraagsters met het invullen van hun businesslannen en na goedkeuring 
daarvan geef je hen de nieuwe leningen uit.

Je bent veel in contact met lokale mensen. Je bent minimaal 1 maand 
beschikbaar. In de weekenden ben je vrij.

Je verblijft bij een gastgezin in een van de dorpen in de vallei. Je krijgt een 
eigen kamer met kost en inwoning.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

http://www.stichting-maya.nl/
mailto:info@stichting-maya.nl


Voor meer informatie:  www.mayafoundation.com/wp of  bel 06-23113486

Stichting Maya zoekt een of twee stagiair(s) die met leerlingen uit de 
Harpan Vallei aan theater wil(len) werken. De vallei bevindt zich op 1300 
meter hoogte in de voetheuvels van de Himalaya en er zijn een aantal 
dorpen met basisscholen en middelbare scholen. De scholen hebben 
relatief goed onderwijs maar er is weinig aandacht voor creativiteit, zang en 
dans. Stichting Maya wil het onderwijspakket daarom aanvullen met lessen 
theater. 

Je kan enkele uren per dag met verschillende klassen oefenen en zo 
verschillende onderwerpen aan bod laten komen. Je kan ook naar een 
eindpresentatie voor ouders en andere dorpsbewoners toewerken. 
Leerzaam en vooral erg leuk!

In 2017 heeft er reeds een student van de theaterdocentenopleiding bij ons 
stage gelopen. Hij kan je al in NL op weg helpen.

Je verblijft op locatie in een dorpje aan de voet van de Himalaya in een van 
onze gastgezinnen. Je krijgt al snel aan nauwe band met leerlingen, leraren, 
ouders en andere dorpsbewoners. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2018-003

Theaterlessen voor 
Nepalese leerlingen

Standplaats: Nepal (SER, ADH)

http://www.stichting-maya.nl/
mailto:info@stichting-maya.nl


Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486

Vacaturenummer NP2017-011

Activiteiten dagopvang 
verstandelijk gehandicapten

Standplaats: Nepal (PKR)
Stichting Maya ondersteunt 2 dagopvangcentra voor verstandelijk 
gehandicapten (kinderen en jeugd) in het centrum van de stad Pokhara. Het 
zijn moderne centra die op materieel vlak voldoende support krijgen vanuit 
Korea en Japan. Echter, de Nepalese begeleiders hebben geen opleiding 
gevolgd tot beroepskracht aangezien deze niet bestaat in Nepal. Op dit vlak 
kunnen we dus nog wat toevoegen.

Stagiairs kunnen assisteren tijdens het dagprogramma zodat de kinderen 
meer persoonlijke aandacht krijgen. Ook worden stagiairs uitgenodigd om 
ideeën en technieken te delen die ze op hun opleiding in Nederland hebben 
geleerd. De begeleiders van het centrum hebben bv weinig kennis van 
omgang met kinderen met autisme. Ook wordt het aanbieden van 
expressieve vakken als handenarbeid, schilderen, en muziek zeer 
gewaardeerd en kan je verschillende van de oudere kinderen helpen met 
trainen voor de “special olympics”.

Je verblijft op een van de centra waar je een eigen etage krijgt en mee-eet 
met een gastgezinnen. Je krijgt al snel aan nauwe band met de begeleiders, 
wat je taak vergemakkelijkt. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

http://www.stichting-maya.nl/
mailto:info@stichting-maya.nl


Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486

Vacaturenummer NP2017-010

Activiteiten 
buitenschoolse opvang

Standplaats: Nepal (THK)
Stichting Maya zoekt een student(e) die activiteiten opzet en onderneemt 
met de kinderen uit het dorp Thulakhet. Het dorp heeft al jaren een eigen 
BSO lokaal. In 2016 is dat door stichting Maya nog helemaal gerenoveerd. Er 
is in het dorp een Nepalese begeleidster, maar ze komt jammer genoeg niet 
elke dag. De groep kinderen is erg divers en je zult uitgedaagd worden om 
op meerdere niveaus activiteiten aan te bieden. Er is al best wat 
knutselmateriaal dus je kan zo aan de slag. De stichting kan eventueel 
helpen als er iets ontbreekt. Een ideale opdracht om met z’n tweeën op te 
pakken.

Je verblijft op locatie in Thulakhet in een van onze gastgezinnen. Je krijgt al 
snel aan nauwe band met de bewoners, wat je taak in het dorp 
vergemakkelijkt. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

http://www.stichting-maya.nl/
mailto:info@stichting-maya.nl


Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt 
de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die het dorp Serachour in de Harpan
Vallei in kaart gaat brengen. Het dorp bevindt zich op 1300 meter hoogte in 
de voetheuvels van de Himalaya en er zijn een 110-tal huishoudens. We 
hebben behoefte aan gegevens als samenstelling van de gezinnen, aan- of 
afwezigheid van elektra en sanitaire voorzieningen,  afstand tot schoon 
drinkwater, uitgeoefende beroepen, etc. Verder maak je een geografische 
kaart (schets) met de locatie waar de huizen zich bevinden in relatie tot 
elkaar en tot gebouwen als scholen, tempels, etc. Dit alles is nodig om de 
behoeftes van de bevolking beter in te schatten en om de hulp gerichter te 
kunnen aanbieden. We hebben een voorbeeld van een eerder onderzoek in 
2006 dat kan dienen als leidraad.

Je verblijft op locatie in Serachour in een van onze gastgezinnen. Je krijgt al 
snel aan nauwe band met de bewoners, wat je taak in het dorp 
vergemakkelijkt. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2017-009

In kaart brengen 
Nepalees dorp

Standplaats: Nepal (SER)

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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mailto:info@stichting-maya.nl
http://www.stichting-maya.nl/


Het Nepalese onderwijs kent nauwelijks differentiatie. Kinderen die de stof 
niet goed begrijpen komen daardoor steeds verder achter te liggen. 
Tegelijkertijd laten scholen deze leerlingen niet snel doubleren vanwege de 
druk vanuit de ouders. De gevolgen zijn duidelijk: De kloof in de klas tussen 
kinderen die goed meekomen en de kinderen die helemaal niet kunnen 
meekomen wordt steeds groter. Dat levert een steeds grotere uitdaging 
voor de leerkrachten op. Om deze cirkel te doorbreken en de kloof kleiner 
te maken moeten we de leerlingen die moeite hebben met de stof helpen 
deze ‘bij te spijkeren’.

We zijn op zoek naar een student die bovenstaande leerlingen kan helpen 
door het leiden van een huiswerkklas en daarnaast een uurtje bijles aan 
hen die dat nodig hebben. Overdag zit je in een vooraf gekozen klas om 
bekend te raken met de stof en de manier van lesgeven. Als je andere 
mogelijkheden signaleert om deze leerlingen bij te staan dan horen we die 
ook graag.

Je verblijft op locatie, bij een gezin waarvan minstens één lid leerkracht is 
op school. Je krijgt hier een eigen kamer en kan mee-eten met het gezin.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2017-008

Bijles en huiswerkklas 
Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
deze doelen helpen te verwezenlijken.

mailto:info@stichting-maya.nl
http://www.stichting-maya.nl/


Stichting Maya werkt al jaren actief mee aan het education for all principe: 
Elk kind in de Harpan Vallei moet naar school kunnen tot zijn / haar 18e. 
Maar niet alle leerlingen komen van school met een diploma. Een deel 
slaagt niet voor hun eindexamen. Zonder diploma zijn de kansen op de 
arbeidsmarkt nihil. Wat gebeurt er met hen die niet slagen voor het 
eindexamen? Kent Nepal herexamens? Bestaan er examenbundels? Zijn er 
voor hen extra klassen, bijlessen?  Kan stichting Maya deze leerlingen 
helpen wel een diploma te halen? En zo ja, welke vorm is hiervoor het 
meest geschikt?

We zijn op zoek naar een student die onderzoek kan doen naar de 
oorzaken van het niet behalen van een diploma door bepaalde leerlingen, 
en tevens het in kaart brengen van mogelijke oplossingen. 

Je verblijft op locatie, bij een gezin waarvan minstens één lid leerkracht is 
op school. Je krijgt hier een eigen kamer en kan mee-eten met het gezin. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2017-006

Onderzoek mbt school-
verlaters zonder diploma

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
deze doelen helpen te verwezenljjken.

mailto:info@stichting-maya.nl
http://www.stichting-maya.nl/


Stichting Maya merkt sinds enkele jaren dat de lokale bevolking veel zout 
gebruikt bij het koken. Vlak na de aardbeving was zout zelfs één van de 
meest gevraagde producten door de mensen in de getroffen gebieden. 
Zonder zout kennelijk geen maaltijd. 

We zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar het gebruik 
van zout in de Nepalese keuken. Waarom wordt er zoveel meer zout 
gebruikt dan we in Nederland gewend zijn? Is het een ander soort zout? 
(het beroemde Himalaya zout?) Kan het schadelijk zijn? Zijn er 
alternatieven? Hoe passen we eventuele alternatieven toe in de culturele 
omgeving?

Ontwikkel een workshop voor bv de lokale moedergroep om kennis te 
nemen van de rol die zout inneemt in de gezondheid van de mens. Bv met 
een informatieve kookles. Ontwikkel en geef een les voor scholieren.

Je verblijft op locatie, bij een gezin waarvan de vrouw des huizes deel 
uitmaakt van de moedergroep. Je krijgt hier een eigen kamer en kan mee-
eten met het gezin. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2017-005

Onderzoek mbt gebruik zout 
en ontwikkelen interventie

Standplaats: Nepal (SER)

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
deze doelen helpen te verwezenljjken.

mailto:info@stichting-maya.nl
http://www.stichting-maya.nl/


Nepal kent onder de bevolking een groeiend consumptiepatroon en een 
bijbehorend afvalprobleem. Zwerfafval is overal pijnlijk zichtbaar en 
niemand weet er raad mee. Voorlichting geven op scholen en aan 
gemeenschappen is een belangrijke stap om afval te verzamelen, maar dan 
nog komt de vraag wat doen we ermee? Verbranden? Begraven? 
Hergebruiken? 

We zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar 
mogelijkheden mbt het afvalprobleem.

Je verblijft op locatie, op een koffiefarm. Je krijgt hier een eigen kamer en 
kan mee-eten met het gezin. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2016-004

Onderzoek naar mogelijk-
heden afvalverwerking

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
deze doelen helpen te verwezenljjken.

mailto:info@stichting-maya.nl
http://www.stichting-maya.nl/


Stichting Maya steunt al een aantal jaar 2 dagopvangcentra voor 
verstandelijk gehandicapten in de stad Pokhara. Eén centrum richt zich op 
kinderen tot 15 jaar oud, het andere centrum op jongeren tussen de 15 en 
de 30. Beide centra worden financieel flink gesponsord door buitenlandse 
organisaties en de accommodatie is dan ook dik in orde. De steun van 
Stichting Maya zit vooral in het ondersteunen van de begeleiders, veelal in 
de vorm van samen activiteiten begeleiden en van elkaar leren. Nepal kent 
geen speciale opleiding hiervoor dus alle kennisuitwisseling die wij kunnen 
bieden is uitermate waardevol. Voor deze kennisuitwisseling zoeken we 
stagiairs MBO / HBO.

Beide centra hanteren een strak schema en er is elke dag ruimte voor 
beweging. Er zijn grote groepsruimtes met materialen waar allerlei 
activiteiten ondernomen (kunnen) worden. Een van de centra bereidt de 
jongeren zelfs voor om deel te nemen aan een soort para-olympics.

Je verblijft op locatie, in Pokhara stad, of in Tallo Hemja, een dorp vlak 
buiten de stad. Beide locaties zijn voor Nepalese begrippen zeer 
comfortabel: eigen kamer, eigen badkamer, wifi.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2015-002

Lessen in aangepaste 
beweging voor verstandelijk 
gehandicapten

Standplaats: Nepal (Pokhara)

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
deze doelen helpen te verwezenljjken.

mailto:info@stichting-maya.nl
http://www.stichting-maya.nl/


Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in 
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onder-
wijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan 
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Regelmatig organiseren vrijwilligers van Maya sportdagen op scholen. De lokale 
bevolking is altijd razend enthousiast. Niet alleen om mee te doen, maar ook mbt de 
geoliede machine die de organisatoren  keer op keer laten zien.

Stichting Maya zoekt stagiairs die samen met de leraren een sportdag willen 
organiseren. Het gaat niet alleen om een leuke en sportieve dag, maar ook om 
onderwerpen als samenwerking en ieders talenten. Belangrijk is ook dat er een 
draaiboek komt zodat de school in de toekomst zelfstandig een soortgelijke 
sportdag kunnen opzetten.

Wat komt er allemaal bij kijken, in welke volgorde? Wat past bij welke 
leeftijdsgroep? Hoe kan je meisjes en jongens beiden betrekken en laten 
samenwerken? Denk ook aan mogelijke gevaren en de veiligheid van de leerlingen.

Je verblijft bij een gastgezin vlakbij één van onze scholen. Je krijgt een eigen kamer 
met kost en inwoning. Weekenden ben je vrij.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2014-017

Sportdagen organiseren 
i.s.m. leraren en draaiboek 
maken

Standplaats: Nepal (Pokhara)

Voor meer informatie:  mail of  bel met 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in 
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onder-
wijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan 
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Stichting Maya steunt al 10 jaar een groeiend aantal gemeenschappen in Nepal. Eén 
van de dingen waar Maya veel aandacht aan besteed is onderwijs en alle facetten 
die daarbij horen. Sport is daar zeker onderdeel van. 

Op Nepalese scholen is sport vaak een ondergeschoven kindje. Er worden 
nauwelijks uren ingeroosterd en er zijn nauwelijks materialen. Met name voor dat 
laatste kunnen wij als stichting wat betekenen. Wij doneren regelmatig 
sportmaterialen. Hiervoor werken we o.a. samen met een vaste sponsor in 
Nederland.

Na jaren van kleinschalige hulp (ballen, goaltjes, lintjes, T-shirts, etc.) hebben we 
met  de sponsor besloten dat er meer mogelijk is. We willen graag sport breder 
trekken dan de school en kijken of we kunnen helpen in het realiseren van 
sportveldjes in de buurt zodat jongelui ook buiten school kunnen voetballen, 
basketballen of volleyballen. Echter omdat we niet voorbij willen gaan aan de wens 
van de bevolking willen we eerst hun mening horen. Een project kan immers pas 
slagen als zij het gevoel hebben dat het hun project is.

Stichting Maya zoekt een vrijwilliger (liefst met een sportachtergrond) die onder de 
lokale bevolking wil peilen wat zij zelf het liefste willen. Uiteraard kan je ideeën 
aandragen en vooral ideeën combineren. Een multifunctioneel sportveld met voor 
ieder wat wils zou een mooie uitslag zijn.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2014-015

Onderzoek lokale wens 
mbt sportfaciliteiten

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  mail info@stichting-maya.nl of  bel met 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in 
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onder-
wijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan 
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Stichting Maya steunt al jaren een tiental scholen op allerlei vlakken: financieel, met 
materialen, met kennis en zeker ook met  de uren van vrijwilligers en stagiairs. 
Regelmatig doneert Maya (tweedehands) computers en laptops aan scholen.

Door de jaren heen is computeronderwijs namelijk een steeds belangrijke rol gaan 
spelen. Nepal wil niet achterblijven bij de omringende landen India en China waar 
het computeronderwijs een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Tevens behoedt 
het de kleine lokale scholen van een zekere leegloop van leerlingen naar de grotere 
scholen in de stad die wel computers hebben.

Echter, scholen hebben geen computerleraar en niet elke docent weet hoe je een 
computer vriendelijk behandelt. Het gevolg zijn veel virussen en trage en 
vastlopende computers. Op sommige scholen werken na 1 jaar nog maar de helft 
van het aantal computers. Dramatisch! 

Stichting Maya zoekt vrijwilligers (IT-ers, computerliefhebbers) die op een aantal 
scholen het computerpark wil nalopen en een plan van aanpak kan opstellen om de 
computers weer zo veel mogelijk operationeel te krijgen: opschonen, virusscanners 
installeren, resetten. Onderdeel is het overdragen van de kennis aan de lokale 
leraren zodat zij na jou vertrek zelf zorg kunnen dragen voor hun computerpark. 
Uiteraard is er de gelegenheid om les te geven aan leerlingen over het gebruik van 
verschillende programma’s indien je dat leuk vindt. Je verblijft bij een gastgezin 
vlakbij één van onze scholen. Je krijgt een eigen kamer met kost en inwoning.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2014-010

IT-er: klein onderhoud 
schoolcomputers

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  mail info@stichting-maya.nl of  bel met 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in 
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onder-
wijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan 
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Stichting Maya steunt al jaren een tiental scholen op allerlei vlakken: financieel, met 
materialen, met kennis en zeker ook met  de uren van vrijwilligers en stagiairs. 

Door de jaren heen hebben we steeds opnieuw  de aandacht gevestigd op het 
belang van sport en spel in het curriculum. Want leren is niet alleen lezen, schrijven 
en rekenen. Kinderen leren veel van samen sporten en samen spelen: 
samenwerking , teamwork, een ander iets gunnen, etc.  In dit kader hebben al 
verschillende vrijwilligers gymlessen gegeven.  Toch blijft niet altijd alles hangen. 
Een map met leskaarten, die we eerder al een keer hebben gemaakt als naslagwerk, 
wordt nauwelijks ingekeken. Nepal blijft een orale cultuur en mensen nemen beter 
informatie op tijdens het luisteren dan tijdens het lezen.

Om de leraren makkelijker toegang te geven tot de databank aan voorbeeldlessen 
willen we deze omvormen van leskaarten naar filmpjes. In Nederland bestaat zoiets 
onder term ‘gymwijzer’. Wij hebben als stichting de rechten gekregen om dit toe te 
mogen passen op onze gymlessen. 

Stichting Maya zoekt vrijwilligers (studenten pabo, pedagogiek, e.d.) die gymlessen 
willen geven en tegelijkertijd de bewuste ‘gymwijzer’ willen maken.  Deze vacature 
is ideaal om met meerdere personen vorm te geven (de één geeft les terwijl de 
ander filmt).

Je verblijft bij een gastgezin vlakbij één van onze scholen. Je krijgt een eigen kamer 
met kost en inwoning.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2014-009

Maken van een 
‘gymwijzer’ met filmpjes

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  mail info@stichting-maya.nl of  bel met 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in 
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onder-
wijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan 
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Stichting Maya steunt al jaren een tiental scholen op allerlei vlakken: financieel, met 
materialen, met kennis en zeker ook met  de uren van vrijwilligers en stagiairs. 

Dit gaat verder dan de reguliere vakken en het gewone curriculum. Omdat er in 
ruraal Nepal nauwelijks medische voorzieningen zijn en de afstanden naar de 
dichtstbijzijnde doktersposten op uren lopen afstand liggen en vaak ook nog 
onbetaalbaar zijn voor de arme bevolking, heeft Maya op alle scholen leraren laten 
trainen in EHBO door lokale Rode Kruis medewerkers. Tevens hebben we EHBO kits 
ter beschikking gesteld aan alle scholen.

Nu willen we een stap verder gaan en EHBO lessen geven aan leerlingen. Jong 
geleerd is immers oud gedaan. Tevens komt het vaak voor dat jongeren op het veld 
aan het werk zijn, ver weg van school. EHBO kennis is in een ontwikkelingsland 
eigenlijk onontbeerlijk. En waar volwassenen beter les kunnen krijgen van Nepalese 
beroepskrachten is het voor leerlingen veel interessanter om les te krijgen van 
buitenlanders. Wij geven toch op een andere manier les, meer op een interactieve 
wijze. Hierdoor letten leerlingen beter op en onthouden ze de kennis beter.

Stichting Maya zoekt vrijwilligers die EHBO lessen geven aan leerlingen VO op een 
aantal scholen. Het geheel moet zodanig gedocumenteerd worden dat een 
volgende lichting vrijwilligers op een ander school er zo mee aan de slag kan.  Je 
verblijft bij een gastgezin vlakbij één van onze scholen. Je krijgt een eigen kamer 
met kost en inwoning.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2014-008

Jeugd EHBO lessen 
verzorgen voor leerlingen

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  mail info@stichting-maya.nl of  bel met 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 hulp biedt in 
Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op het verbeteren van het onder-
wijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt de stichting stageplaatsen aan 
studenten uit Nederland om bovenstaande doelen te helpen verwezenlijken.

Stichting Maya stelt schoolbeurzen ter beschikking aan de allerarmste gezinnen 
zodat hun kinderen naar school kunnen gaan. De formule die we hanteren gaat uit 
van een beurs van 5 jaar per kind. Het doel is dat het kind op deze manier de 
basisschool of middelbare school kan afmaken zonder dat het zich elk jaar weer 
druk hoeft te maken over de kosten. Voor de financiering heeft de stichting 
particuliere sponsors die toezeggen voor 5 jaar. Als bedankje voor deze structurele 
steun wil de stichting eens per jaar de sponsor een update sturen oven ‘hun’ kind. 

Stichting Maya zoekt vrijwilligers (deze opdracht kan het best door een tweetal 
worden opgepakt) die goed kunnen fotograferen, leuk kunnen schrijven en 
makkelijk met kinderen om kunnen gaan.  Een laptop is vereist om de foto’s en 
teksten te verwerken in een reeds bestaand powerpoint sjabloon. Tevens moet je 
van een wandeling houden want de kinderen wonen verspreid over de vallei  en er 
zijn alleen voetpaden. Voordeel is dat je bij deze opdracht veel ziet van de vallei en 
veel mensen ontmoet. Je kan zelfs blijven logeren op een aantal afgelegen locaties. 
Je bent minimaal 1 maand beschikbaar. ‘s ochtends en ‘s avonds kan je op 
huisbezoek, overdag verwerk je de gegevens in powerpoint. In de weekenden ben 
je vrij.

Je verblijft bij een gastgezin in één van de dorpen centraal geleden in de vallei met 
additionele logeerpartijtjes elders in de vallei. Je krijgt een eigen kamer met kost en 
inwoning.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2014-005

Foto opdracht: Huis-
bezoeken sponsorkids

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  mail info@stichting-maya.nl of  bel met 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya is actief op 7 scholen in midden Nepal. Op al deze 
scholen helpt de stichting met het verbeteren of aanvullen van de 
lessen, zowel inhoudelijk als op didactisch vlak.  

Stichting Maya zoekt in dit kader een stagiair(e) die op een 
middelbare school lessen geografie wil verzorgen met de focus op 
Nepalese onderwerpen als geologische structuren, gesteente-
lagen, vorming van de Himalaya, het moessonklimaat, klimaat-
verandering en de gevolgen daarvan, sociale geografie, etc. Doel 
is om de lessen te laten resulteren in een excursie, bij voorkeur 
meerdaags, om de theorie in de praktijk te zien.

Je verblijft op locatie in een gastgezin waarvan ten minste één lid 
van de familie aan de school verbonden is waar je stage loopt. Je 
hebt een eigen kamer maar de band met de gemeenschap is erg 
close.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2013-034

Lessen geografie met 
excursie 

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya is actief op 10 scholen in midden Nepal. Op al deze 
scholen heeft de stichting geholpen met het op- of inrichten van 
een bibliotheek. Helaas wordt hier nog weinig gebruik van 
gemaakt.  

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die op een of meerdere 
scholen activiteiten kan bedenken en geven aan leerlingen in de 
bibliotheek. Denk aan voorlezen voor de kleintjes, scènes uit een 
boek naspelen met de bovenbouw, poppenkastvoorstellingen, 
booktapes beluisteren, etc. Jij bent zelf een grote inspiratiebron.

Je verblijft op locatie in een gastgezin waarvan ten minste één lid 
van de familie aan de school verbonden is waar je stage loopt. Je 
hebt een eigen kamer maar de band met de gemeenschap is erg 
close.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2012-033

Activiteiten ontplooien 
op schoolbibliotheek

Standplaats: Nepal (THU, SIM, ADH)

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya is actief op een tiental scholen in midden Nepal. 
Op al deze scholen wordt er les gegeven in het Nepalees en sinds 
een aantal jaar ook in het Engels. De leraren hebben vaak zelf al 
weinig ervaring met de Engelse taal en de uitspraak vanwege een 
groot gebrek aan exposure.  

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die op een of meerdere 
scholen Engelse les kan geven aan leerlingen en / of leerkrachten. 
Zoveel mogelijk interactief. Bedoeling is dat de leraren genoeg 
oppikken om mee verder te kunnen als je weer weg bent. Het 
moet dus vooral ook inspirerend zijn.

Je verblijft op locatie in een gastgezin waarvan ten minste één lid 
van de familie aan de school verbonden is waar je stage loopt. Je 
hebt een eigen kamer maar de band met de gemeenschap is erg 
close.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2012-030

Engelse les geven op 
school

Standplaats: Nepal (TAL. ADH, SIM)

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya is actief op 7 scholen in midden Nepal. Op al deze 
scholen is er extra aandacht voor kleuteronderwijs in de vorm van 
extra materialen speciaal gericht op het prikkelen van de kleuter. 
Nu wordt het tijd dat ook het basisonderwijs extra materiaal krijgt 
om de lessen meer kindgericht te maken. Hiervoor hebben we 
gekozen voor o.a. het in Nederland bekende LOCO. 

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die het bestaande LOCO aan 
wil passen naar Nepalese context. Dus plaatjes en teksten 
vervangen door aangepaste figuren en Engelse (eventueel 
Nepalese) teksten.

Je verblijft op locatie in een gastgezin waarvan ten minste één lid 
van de familie aan de school verbonden is waar je stage loopt. Je 
hebt een eigen kamer maar de band met de gemeenschap is erg 
close.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2012-027

Aanpassen en toepassen 
LOCO lesmateriaal

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Afgelopen jaar heeft Stichting Maya voor het eerst een 
interscolaire sportdag georganiseerd in de Harpan Vallei met 
deelname van een vijftal scholen. De sport was toen voetbal en 
de dag was (voor de jongens) een groot succes.

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die een draaiboek kan 
opzetten voor een periodiek (jaarlijks?) terugkerende interscolaire 
sportdag. De uitdaging ligt in het aanbieden van een programma 
dat ook meisjes betrekt bij het sporten. Hiervoor zal wellicht 
onderzoek verricht moeten worden naar de huidige positie van 
meisjes binnen de sport / lessen bewegingsonderwijs.

Je verblijft op locatie in een gastgezin. Je krijgt een eigen kamer 
maar de band met de gemeenschap is erg close. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2012-024

Ontwikkelen jaarlijkse 
sportdag

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt 
de stichting stageplaatsen aan studenten uit Nederland om bovenstaande 
doelen helpen te verwezenlijken.

In Nepal is geen aandacht voor het sociaal emotionele aspect in de 
ontwikkeling van een kind. In 2012 heeft Stichting Maya hierin een start 
gemaakt in de vorm van een onderzoek naar de status van de SEO en de 
behoefte hieraan onder leerkrachten, opgevolgd door een training in het 
observeren van een kind en het weergeven van deze observaties op het 
rapport. Dit alles betrof enkel de kleuterklassen.

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die de huidige status van het LVS wil 
onderzoeken en vervolgens het LVS wil uitbreiden, ten eerste op dezelfde 
school naar hogere groepen en met meer onderwerpen, maar daarna ook 
op andere scholen.  

Je verblijft op locatie in Adhikaridanda in een van onze gastgezinnen. Je 
krijgt al snel aan nauwe band met de leerkrachten die de eerste versie van 
het LVS hebben helpen implementeren. Dit alles zal je taak 
vergemakkelijken. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2012-022

Leerling Volg Systeem 
(2e fase) uitvoeren

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt 
de stichting stageplaatsen aan studenten uit Nederland om bovenstaande 
doelen helpen te verwezenlijken.

Nepalezen lezen weinig. Er is geen leescultuur maar ook geen 
leesinfrastuctuur. Het onlangs gestarte project met de titel My Book Buddy 
(MBB) wil daar verandering in brengen. Door middel van een goed gevulde 
boekenkast in elke klas kunnen kinderen boeken lezen op hun eigen niveau.

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die de impact van MBB wil 
onderzoeken. Onderdeel van het onderzoek is het schetsen van de situaties 
vóór en na de implementatie, evenals het houden van interviews met 
gebruikers, dw.z. lezende kinderen, huisgenoten van deze kinderen 
(voornamelijk ouders) en betrokken leraren, evenals schooldirecteuren. 

Stichting Maya wil deze informatie gebruiken om het project te evalueren 
en te verbeteren.

Je verblijft op locatie in Adhikaridanda in een van onze gastgezinnen. Je 
krijgt al snel aan nauwe band met de leerkrachten van de school, wat je taak 
vergemakkelijkt. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2012-021

Onderzoek naar impact 
van leesboekenproject

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die wil kijken naar 
oplossingen voor de bekende voedingsproblematiek, te weten 
ondervoeding door gebrek aan vitamines. Je kan denken aan 
extra vitamines via:

• Gebruik zilvervliesrijst i.p.v. witte rijst

• Introductie van kiemgroenten (bv alfa-alfa of tuinkers)

• Korter koken van groenten en dus vitamines behouden

• Etc.

Je verblijft 4 weken op locatie in een gastgezin waar je je ideeën 
kan testen en zo langzaam kan introduceren in de rest van het 
dorp. Je krijgt een eigen kamer maar de band met de 
gemeenschap is erg close. Jij in actie tegen de honger !

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2010-013

Verbeteren 
voedingspatronen

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  info@stichting-maya.nl of  06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om deze doelen helpen te verwezenlijken.

In Nepal wordt gekookt op houtvuur. Helaas zijn open vuren 
schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu. Stichting Maya 
bouwt daarom biogasinstallaties met toiletten. Maar de aannemer is 
niet zo goed in het bijhouden van zijn administratie en dus weten we 
niet goed wie installaties onder de verantwoordelijkheid vallen van 
de stichting. Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nepal bij een 
groot aantal gezinnen wil inventariseren of ze een biogasinstallatie 
hebben via de stichting en of ze die optimaal gebruiken. 

Taak: gezinnen bezoeken, foto’s maken, vastleggen in database. Af 
en toe ook zelf de handen uit de mouwen steken en de installaties 
voorzien van het logo en het installatienummer van Maya i.v.m. 
toekomstig onderhoud.

Je verblijft 4 weken in een dorpje aan de voet van de Himalaya in 
een gastgezin met zo’n biogasinstallatie. Een zinvolle stage !

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2010-006

Inventariseren van 
biogasinstallaties

Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  info@stichting-maya.nl of  06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om deze doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nepal met schoolkinderen 
samen wil onderzoeken welke activiteiten ze zouden kunnen doen 
tijdens de regentijd. In Nepal regent het de hele zomer en dan is er 
dus geen gelegenheid om buiten te spelen tijdens het speelkwartier of 
tijdens de gymles (een gymzaal is er sowieso niet dus gymles is altijd 
buiten). 

Taak: Je reikt spellen en activiteiten aan en kijkt welke daarvan 
‘aanslaan’ en welke niet. Je houdt rekening met de verschillende 
leeftijdsgroepen en kijkt ook naar wat het de kinderen brengt / leert. 
Het gaat niet alleen om spelen en tijd spelend doorbrengen: de 
bedoeling is dat kinderen ook leren samenwerken, leren 
communiceren, zelfstandig dingen doen, etc. De activiteiten die 
geschikt zijn werk je uit tot ‘kaart’ en verwerk je in een map voor de 
leraren. (voorbeelden beschikbaar)

Je verblijft 4 weken op locatie in een gastgezin in een dorpje aan de 
voet van de Himalaya. Een uitdagende stage !

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2010-004

schoolactiviteiten moesson
Standplaats: Nepal

Voor meer informatie:  info@stichting-maya.nl of  06-23113486
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om deze doelen helpen te verwezenlijken.

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nepal kinderen en 
leerkrachten wil motiveren tot het maken van een schoolkrant. 
Kinderen de kans geven zelf te schijven, te tekenen, te helpen met 
de lay-out, etc. Een schoolkrant kan ook helpen met het bieden 
van structuur door het schooljaar heen. Met reminders voor de 
ouders of aankondigingen van activiteiten.

Misschien kan er een spin-off komen en kan de schoolkrant 
dienen als communicatiekanaal naar basisscholen in Nederland: 
contact tussen kinderen van verschillende culturen via de 
schoolkrant. Vanaf het moment dat een andere cultuur een 
gezicht krijgt wordt de afstand overbrugd en ontstaat er 
wederzijds begrip. 

Je verblijft 4 weken op locatie in een gastgezin in een dorpje aan 
de voet van de Himalaya en gaat op die manier deel uitmaken van 
de lokale gemeenschap. Een waar avontuur !

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2010-003

Opzetten schoolkrant / 
klassenkrant

Standplaats: Nepal (ADH, SIM)

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Stichting Maya helpt sinds enkele jaren de lokale boeren in het behalen van 
een hogere opbrengst. Dit doen we o.a. door het aanleggen van irrigatie en 
het geven van voorlichting op ons infocentrum. In deze reeks 
voorlichtingen hoort ook het goed gebruik van compost. 

We zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar de best 
mogelijke manier om compost samen te stellen en te gebruiken, gezien de 
lokale omstandigheden, dit vast te leggen en tevens te presenteren in de 
vorm van een workshop aan lokale boeren / coöperaties. Een aantal 
boeren werkt biologisch, voor hen heeft een goede compost daarom een 
extra meerwaarde. 

Je verblijft op locatie, bij een gezin dat participeert in de koffie coöperatie. 
Je krijgt hier een eigen kamer en kan mee-eten met het gezin. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2016-007

Voorlichting geven aan boeren 
m.b.t. compost

Standplaats: Nepal (SER)

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486

V
A

C
A

TU
R

E
Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 
biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
deze doelen helpen te verwezenljjken.

mailto:info@stichting-maya.nl
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Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk 
op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 
2007 biedt de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit 
Nederland om deze doelen helpen te verwezenlijken.

Nepalese kinderen hebben een heel ander leven dan leeftijds-
genootjes in Nederland. Voor Nepalese kids is een leven met 
Nintendo DS, waveboards en Disney XD iets van een andere planeet. 
Maar omgekeerd kunnen Nederlandse kinderen zich ook amper 
voorstellen hoe een leven eruit ziet in Nepal waar je ‘s morgen water 
haalt bij de dorpskraan, je huiswerk buiten op de grond maakt, met je 
handen eet, en je in plaats van de hond uitlaat je met de geiten of 
zelfs de buffels een rondje loopt. 

Stichting Maya zoekt een stagiair(e) die in Nepal foto’s en films maakt 
en dat dan verwerkt tot een lespakket voor Nederlandse kinderen 
voor de basisschool. Bv 8 lessen over 8 verschillende onderwerpen 
zoals: geografie, religie, een typische schooldag, sport en spel, etc. 
Acht thema’s die de verschillen aangeven tussen de culturen hier en 
daar. Zodat kinderen in Nederland zich een beeld kunnen vormen van 
hoe het is om kind te zijn in een andere cultuur. Vanaf het moment 
dat een andere cultuur een gezicht krijgt, wordt de afstand overbrugd 
en ontstaat er begrip. Je verblijft op locatie in een gastgezin in een 
dorpje aan de voet van de Himalaya en gaat op die manier deel 
uitmaken van de lokale gemeenschap. Een waar avontuur !

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl

Vacaturenummer NP2010-001

Lespakket over Nepal maken
Standplaats: Nepal / NL

Voor meer informatie:  info@stichting-maya.nl of  06-23113486
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Stichting Maya is een non-profit organisatie. Stichting Maya is dus 
afhankelijk van giften en donaties om haar werk te kunnen doen.  
Daarom kunnen we helaas geen stagevergoeding geven. Sterker 
nog, we zijn genoodzaakt je een bijdrage te vragen voor kost en 
inwoning. Je bent in Nepal te gast bij gezinnen die aan de rand van 
de armoedegrens leven en dus geen extra bord eten kunnen 
veroorloven. Maar laten we eerlijk zijn, thuis zou je ook moeten 
eten en het leven in Nepal is zeker niet duurder dan thuis. 

Kosten op een rijtje: 
€ 100,- Inschrijving bij Stichting Maya
€ 550,- Bijdrage voor kost en inwoning in Nepal, per maand

Wat kan je verwachten:
• Luchthaven transfer
• Hotelovernachting in Kathmandu na aankomst
• Transfer naar Pokhara stad
• Hotelovernachtingen in Pokhara tijdens taalcursus
• Taalles en cultural tour
• Kamer bij gastgezin inclusief eten en drinken
• Nederlandse en Nepalese begeleiding ter plaatse

Kosten (2019) NB – Stages in NL kosteloos

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486
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Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan deelname aan het 
stageprogramma van Stichting Maya. Hieronder zie je de meest 
belangrijke. Een volledige lijst krijg je ten tijde van je inschrijving.

• Je bent student op een HBO in NL.

• Je bent 19 jaar of ouder ten tijde van aankomst in Nepal.

• Je bent minimaal 1 maand beschikbaar voor Stichting Maya.

• Je hebt een goede fysieke conditie en kan met gemak een uurtje 
lopen.

• Je hebt een goede dosis zelfreflectie en kan verantwoordelijkheid 
dragen.

• Je bent open-minded, communicatief sterk, zelfstandig, geduldig, 
vindingrijk en creatief.

• Je hebt respect voor andere culturen en kan je goed aanpassen.

• Je kan goed omgaan met een overdosis aandacht en weinig 
privacy.

voorwaarden

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl of  bel 06-23113486vo
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