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To watch ornot towatch?    Begeleiders gezocht! 
Nepal / Nederland / Qatar – Al zou je het willen, je kan er
niet om heen deze dagen: het voetbalfestijn in Qatar. Als
je fan bent dan zoek je het uiteraard op. Als je geen fan
bent, kan je je eventueel scharen bij de groep die het juist
bewust boycot deze keer. Of misschien ben je wel
voetbalfan, maar kijk je deze keer uit principe niet. Met
alle ellende die vele Nepalezen in Qatar treft, is er zeker
voor die vorm van solidariteit veel te zeggen.
Hieronder een verrassend kijkje in de huiskamer bij één van
onze gastgezinnen tijdens de eerste wedstrijd van oranje.

Na een succesvol seizoen afgelopen voorjaar, stromen de
aanmeldingen voor stages en vrijwilligerswerk voor 2023
binnen. We zijn dan ook weer op zoek naar begeleiders. Dus
ben je eerder in Nepal geweest met stichting Maya en ben je
(deels) beschikbaar in de maanden februari – juni, meld je
dan aan.
Maya vergoedt je vliegticket en zorgt voor een appartement
in Pokhara. Tevens krijg je een dagvergoeding voor al je
onkosten en meer.
Laat van je horen! Mail naar: info@stichting-maya.nl

http://www.mayafoundation.com/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/mayanepal/
https://www.facebook.com/mayanepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
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Nederlandse nurses pakken flink uit
Harpan Vallei – Eens per jaar komt vanuit het ROC
Nijmegen een groep verpleegkundestudenten naar
Nepal. Ze doorlopen bij Maya gedurende tien weken een
zeer gevarieerd stageprogramma bij drie verschillende
instellingen. Uiteraard komen ze ervaring opdoen, maar
ze brengen ook altijd reeds opgedane kennis en vaardig-
heden mee.
Afgelopen keer deed de groep daar nog een schepje
bovenop: Cathelijne, Hanke, Odette, Lieke en Kristy
hadden in Nederland voor vertrek al laten weten dat ze
aan een groots avontuur zouden beginnen en gingen bij
familie en vrienden met de pet rond. Dat bracht een leuk
bedrag op en daarmee konden ze flink uitpakken.

In het ziekenhuis in Pokhara hebben de studenten vier
weken lang meegelopen op verschillende afdelingen.
Het meest indrukwekkend waren zonder twijfel de
dagen in de operatiekamer waar ze de chirurgen aan het
werk konden zien. Iets wat in Nederland over het
algemeen geen deel uitmaakt van de stage.
Als bedankje voor de mooie en waardevolle ervaringen
overhandigden de studenten aan het einde een aantal
bloeddrukmeters en andere soorten meetapparatuur:
een welkome aanvulling op de reeds aanwezige
collectie.

Ook liep de groep mee op een dagopvang voor jongeren
met een verstandelijke beperking waar Maya al jaren
hulp biedt op meerdere vlakken. Binnen mum van tijd
bouwde deze groep studenten een prachtige band op
met zowel begeleiders als de jongeren zelf. Voor deze
instelling werden verschillende materialen aangeschaft
die de jongeren helpen in hun verdere ontwikkeling. Als
afscheid was er een heel leuke en gezellige middag.

De derde en laatste locatie bestond uit twee scholen in
de vallei. Hier verzorgden de studenten voorlichtingen
aan scholieren over onder andere basishygiëne en
EHBO. Beide scholen werden verblijd met waterfilters
van hoge kwaliteit, zeep en prullenbakken. Ook
doneerden onze toppers meerdere complete EHBO
dozen en flinke hoeveelheden maandverband aan beide
scholen.
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Sporters krijgen ‘geel’ en zijn juist dolblij
En hoewel iedere dag op zich weer een waar feestje
was, stak er één dag met kop en schouders bovenuit: de
zwemdag. Voor veel Nepalese kinderen de eerste keer
in een zwembad. En dan kan je in geen betere handen
zijn dan in die van een Nederlandse groep aankomende
professionals.

Ook het schoolplein viel ten prooi aan het enthousiasme
van de sporters. Op het kale cement verschenen links en
rechts kleurrijke hinkelbanen in allerlei verschillende
vormen en ook het bekende twisterspel ligt nu in min of
meer permanente vorm op het plein te prijken.

Serachaur / Hemja – Eigenlijk had de sporthogeschool
Eindhoven meteen aan het begin van het semester al
besloten om dit jaar geen studenten naar Nepal te laten
gaan, maar toen het reisadvies code oranje alsnog werd
omgezet naar code geel, hield niets deze enthousiaste
groep nog tegen.
Twintig studenten, verdeeld over de scholen DACS en
Snow View, zijn twee weken lang volop in de weer
geweest met het aanbieden van allerlei activiteiten aan
letterlijk honderden kinderen en scholieren. Er werd,
hoe kan het ook anders, veel aan sport en spel gedaan,
maar er waren bijvoorbeeld ook lessen EHBO.

Pokhara – Van onschatbare waarde, zo typeerden opleiders
van zowel de HAN als JMC hogeschool de ontmoeting
tussen studenten van beide opleidingen op een maandag-
ochtend in november. Ook de studenten zelf waren erg
enthousiast. De bijeenkomst had de vorm van minilesjes die
de studenten aan elkaar gaven aangevuld met discussie-
groepjes over o.a. activerende werkvormen. Het was zeer
boeiend om de overeenkomsten en verschillen te zien
tussen de manieren van lesgeven maar ook om ervaringen
uit te wisselen over het studentenleven in beide landen.
De bijeenkomst is onderdeel van een langlopende samen-
werking tussen stichting Maya en de hogescholen HAN en
Janapriya Multiple Campus.

International student meeting education faculties
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Maya laptops naar studenten en scholieren 
Roshani, waar we in de vorige nieuwsbrief nog een
prachtig artikel aan hebben gewijd, behoort deze keer
ook bij de gelukkigen. De zussen Mina en Indira evenals
hun beste vriendin Dikshya waren, wat deze serie
laptops betreft, last but not least.

Fantastisch om te zien hoe deze jongelui, waarvan we er
een aantal al sinds hun kleuterjaren steunen, dankzij
hard werken, gekomen zijn waar ze nu staan: op een
punt waar ze hun eigen toekomst steeds meer vorm
kunnen geven. Of het nu een middelbare schooldiploma
is of een studie die ze volgen, ze verzilveren de kansen
die ze krijgen.
Prachtig om te zien hoe de kinderen van weleer
uitgroeien tot personen met dromen en idealen en met
de mogelijkheden binnen handbereik om deze ook echt
vorm te gaan geven. Met dank aan alle individuele kind-
sponsors. Ook kindsponsor worden? Kijk op

Nijmegen – Over twee maanden is het weer
zo ver, dus schrijf het nu alvast in je agenda.
21 januari 2023
16 – 18 uur
Bar Franco James, Priemstraat 9, Nijmegen.

Tot dan!

Adhikaridanda / Serachaur – Afgelopen maanden
hebben we weer een serie laptops kunnen uitdelen, dit
maal aan een aantal scholieren en studenten. Samiksya
begint over een paar maanden aan haar eindexamenjaar
op Srijana Secondary School en Rita, die vorig jaar al
geslaagd is voor haar eindexamen, is inmiddels aan haar
studie begonnen.

In Serachaur hebben we zelfs zes oud-leerlingen van
DACS kunnen verblijden met een laptop. Razan en Ishor,
beide sponsorkinderen van het eerste uur, studeren
inmiddels in Pokhara. Ishor woont bij zijn oudere broer
Krishna ‘op kamers’ in de stad terwijl Razan thuis in
Serachaur woont en dagelijks heen en weer reist… op
de motor. Kleine jongens worden groot.

Nieuwjaarsborrel 2023

meld je aan via deze link

de website.

https://fb.me/e/2kcrqNJWH
https://www.stichting-maya.nl/?page_id=629
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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, toetsen, video’s, etc. voor Nepalese
leraren) het aanmaken van accounts, het toewijzen
van verschillende levels van toegangsrechten, het
vergroten van het gebruiksgemak. Je hebt veel
vrijheid in het inrichten van het systeem.
Je kan 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 website of 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 je 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

Schooldirecteur Ganesh met enkele van de leerlingen
op het schoolplein.

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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