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Nijmegen / Wijchen –  Het is weer 
bijna zover. Onze jaarlijkse huis aan 
huis collectes komen er aan. We 
doen ook dit jaar weer een 
dringend beroep op jullie om je een 
avond als collectant in te zetten 
voor onze kids in Nepal.  Meld je 
aan via mail op info@stichting-
maya.nl.  
 

De collectedata zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adhikaridanda –  Deze dagen kunnen de leerlingen van 
de Parashu basisschool hun geluk niet op. De school is 
namelijk twee juffen rijker: Lisette-miss en Marloes-miss. 
En eerlijk is eerlijk, dat mes snijdt aan twee kanten, want 
de 3e jaars PABO studentes uit Utrecht voelen zich hier 
vanaf dag één helemaal thuis en hebben het dan ook 
ontzettend naar hun zin. Ze spelen met de kleuters en 
geven les aan leerlingen van de andere groepen, ze 
doen leuke proefjes uit de leskisten kids and natuur en in 
het speelkwartier dansen en dollen ze wat af.   
De kids laten deze juffen vast nooit meer gaan … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisette en Marloes doen practicumlessen in de klas. 

Nijmegen :    12 – 17 augustus 
 

Wijchen :      26 – 31 augustus 
  

Een  gemiddelde opbrengst ligt  per avond al snel ruim boven 
de € 50,- of  € 60,-  dus het is zeer de moeite waard. Meld je aan! 
De kinderen hebben het zo hard nodig. Je kan uiteraard ook 
gewoon een donatie doen. Zie laatste pagina voor onze 
bankgegevens. 

Sponsorkliks 
www - We willen jullie nog even herinneren aan de GRATIS 
manier om ons te sponsoren via sponsorkliks.nl  Hoe werkt 
het? Elke keer dat je iets online bestelt bij een webwinkel kan je 
via sponsorkliks aangeven dat je wil dat een deel van jouw 
betaling als gift wordt overgemaakt naar Stichting Maya. 
Inmiddels hebben we ruim 30 euro via deze manier kunnen 
ophalen. Dit is maar een schijntje van het bedrag dat we 
zouden ontvangen als IEDEREEN via sponsorkliks.nl naar de 
webshop van zijn keus zou surfen alvorens de bestelling te 
doen. Ruim 200 winkels doen mee. Denk aan zalando, d-reizen, 
bol.com, ebookers, cheaptickets, wehkamp, etc.   DOEN  dus! 

http://www.stichting-maya.nl/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.199659096850744.1073741829.179797578836896&type=1&l=80d67ad515
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3237
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3237
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Wijchen / Serachour – “Ik herken het absoluut, en wauw 
wat zijn ze al ver met bouwen.” Aan het woord is 
Wijchenaar Koen Arts, kersvers afgestudeerd bouw-
kundige aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ruim 
9 maanden geleden werkte hij voor stichting Maya onder 
grote tijdsdruk aan de bouwtekeningen voor de kleuter-
school.  
“Studenten bouwkunde worden wel vaker gevraagd om 
bouwtekeningen te maken, de zogenaamde autocad 
tekeningen, maar slechts zelden worden de bouwsels op 
die tekeningen ook daadwerkelijk uitgevoerd. Meestal 
blijft het bij een creatie op de, tegenwoordig digitale, 
tekentafel,” aldus Koen.  
Duidelijk in zijn nopjes stond Koen te midden van het 
bouwwerk dat ten tijde van zijn bezoek al een flink stuk 
boven hem uit rees. Voor Koen een mooie start van een 
wereldreis die hij en zijn vriendin Suzan ondernemen als 
beloning na jaren hard studeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oog in ook staan met je eigen creatie aan de andere kant 
van de wereld, het overkwam Koen Arts eind maart in 
Serachour. 
 

Koen en Suzan mogen dan klaar zijn met hun studies, in 
Serachour maken elk jaar nog tientallen peuters en 
kleuters een start met  hun schoolcarrière. Dat ze vanaf 
aankomend schooljaar in het nieuwe gebouw goed 
onderdak krijgen moge duidelijk zijn: nog maar tien jaar 
geleden zaten de kleuters nog in een–letterlijk–afgedankt 
kippenhok.  

Laatste fase van bouwproject kleuterschool  
Inmiddels is de bouw alweer een fase verder en zit het dak 
erop. Een enorme klus aangezien een betonnen plaat in 
één keer gestort moet worden en er uiteraard geen 
vrachtauto’s met grote betonmolens het dorp in kunnen 
rijden.  Alle hands aan dek dus voor de dorpsbewoners 
van Serachour die de bouwvakkers die dag massaal te 
hulp zijn geschoten. En de mensen die niet konden helpen, 
stroomden ook in grote getale toe, maar dan om te 
komen kijken. Het is immers het eerste betonnen dak in 
het dorp en een project van deze grootte zie je in deze 
contreien zeker niet elke dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eindeloos vlechtwerk van betonijzer; geen kant en klare 
matten in Nepal, maar ter plaatse handgevlochten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de arbeid gedaan is, is het goed toeven op het nieuwe 
betonnen dak: vlakbij het trappengat bewonderen twee 
mannen het werk. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493682903975815.115939.210682575609184&type=1&l=0e2121b516
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493682903975815.115939.210682575609184&type=1&l=0e2121b516
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493682903975815.115939.210682575609184&type=1&l=0e2121b516
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Cuijk / Adhikaridanda – Je zal het maar voor de boeg hebben: 
van Nederland naar Delhi vliegen, vervolgens door elkaar 
geschud worden in de nachttrein naar Varanasi en daarbij ook 
nog even het meest massale festival wat de mensheid kent—
de Kumbh Mela, met een slordige 120 miljoen (!) bezoekers—
doorkruisen. Een heftige trip op zich. Toch deden ze het: 15 
moedige leerlingen van het Merlet College uit Cuijk. Zich ont-
worstelend uit die gekte pakten ze de bus richting Himalaya 
en kwamen ze leeftijdsgenoten in Nepal ontmoeten. Van de 
chaos die India heet, naar het frisse, groene en schone Nepal.  
Wat volgde was een hartverwarmende ontmoeting tussen 
oost en west. Het verblijf was kort maar intens. Alle leerlingen 
verbleven bij gastgezinnen en maakten zo van dichtbij mee 
hoe het leven in Nepal echt is. Op de Shree Sirjana middelbare 
school werd de groep hartelijk verwelkomd met tika’s, kata’s 
en uiteraard zang en dans, zelfs het Nepalees volkslied 
schalde over het schoolplein. De Nederlandse leerlingen lieten 
zich niet onbetuigd en brachten het Wilhelmus ten gehore—
het eerste couplet althans, waarvan vooral de eerste regel uit 
volle borst werd meegezongen (daarna zwakte het wat af, 
om vervolgens wat mompelend te eindigen.) Overigens had 
de groep in Nederland al fondsen geworven om niet met lege 
handen aan te komen. De Sirjana school is nu de eerste in de 
vallei met een—nota bene draadloze—internetaansluiting! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een traditionele volksdans mag uiteraard niet ontbreken 
tijdens een officiele ‘welcome ceremony’ 
 
 
 

Bezoek Merlet College  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met de leerlingen van de eindexamenklas op de slaapzaal. 
 

We mochten een les wiskunde bijwonen van onze eigen 
Jyothi-madam en een Nederlandse docent gaf spontaan een 
leerzame gastles aardrijkskunde. 
Tenslotte maakten we kennis met de eindexamenklas die 
volgens Nepalees gebruik 3 maanden intern op school verblijft 
om zich goed te kunnen voorbereiden op de eindexamens. 
Thuis zouden deze leerlingen teveel afgeleid worden door 
gezinsleden en door de vele klusjes die jongeren daar 
gewoonlijk moeten uitvoeren. Hun slaapzalen waren indruk-
wekkend: kale muren en matrassen op een betonnen vloer 
bezaaid met boeken en schriften. Toch waren de leerlingen 
allerminst somber of zielig te noemen,  er heerste eerder een 
uitgelaten sfeer van saamhorigheid en solidariteit.   
Het bezoek was geweldig maar kort: hopelijk tot volgend jaar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een laatste groepsfoto met één van de gastgezinnen. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=1&l=4a4a1cf3d6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=1&l=4a4a1cf3d6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=1&l=4a4a1cf3d6
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Serachour –  Elk jaar doen talloze reisgroepen Nepal 
aan: een vast programma bestaande uit een aantal 
onderdelen. Maar niet elke reiziger vindt alle 
toeristische highlights even leuk en wat doe je dan met 
die ‘vrije dagen’? Anne en Elly namen via via contact met 
ons op. Of ze niet een dagje bij ons langs konden 
komen? Dat kon zeker! Een paar weken na hun bezoek 
kregen we deze mail: 
 

Onverwachts bezoek 

Purna’s kerstverhaal: 
een follow-up 

Samuel’s leeftijdgenootjes gaan al naar school. Samuel is 
overdag dan ook vaak alleen met zijn moeder. Hij speelt 
dan op de grond van hun éénkamer ‘woning’ 
 

Pokhara –  Het is alweer een half jaar geleden dat we 
een speciale actie opgezet hebben voor Purna. Met een 
bingo en een aanvullende gift van de kerk hebben we 
het bedrag, dat nodig was voor haar operatie, op weten 
te halen.  
We hebben het geld inmiddels aan Purna persoonlijk 
overhandigd. Het toverde een glimlach op haar, toen 
nog vermoeide, gezicht. Ze ging nog diezelfde week 
naar het ziekenhuis. Nu zijn we een paar maanden 
verder en gaat het weer stukken beter met haar. Ze kijkt 
weer vooruit en heeft weer hoop voor de toekomst.  Zo 
is ze nu druk bezig om een school te zoeken voor haar 
geadopteerde zoontje Samuel. 

“Hallo René. We zijn weer veilig terug in Nederland en 
denken met veel plezier terug aan onze vakantie in 
Nepal. Een reis met veel indrukken maar het bezoek aan 
jullie heeft de meeste indruk gemaakt. Het was voor ons 
zo'n unieke ervaring en jullie hebben dit voor ons 
mogelijk gemaakt. Geweldig dat jullie voor ons tijd 
hebben vrijgemaakt. Hierbij stuur ik jou de beloofde 
foto's. Ook proberen we hier jullie project te promoten, 
zodat er nog meer financiële steun mag komen. René, 
heel veel succes met al je goede werk daar. Heel veel 
lieve groetjes ook aan de familie waar je woont.  ~ Elly 
en Anne.” 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.615571098453661.1073741830.210682575609184&type=1&l=7b603cc0ef
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.615571098453661.1073741830.210682575609184&type=1&l=7b603cc0ef
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Een stukje Tibet 
 
 
 

Pokhara – “De kok van het klooster, mijn huisgenoot, 
snurkt. Hard. Om half zeven ’s ochtends landen twintig 
kraaien op ons dak, die het onmogelijk maken om verder 
te slapen. Mijn bed is van beton. De WC is een gat in de 
grond. En de douche is ijs- en ijskoud. Het klinkt 
rampzalig, maar dat is het niet. Verre van dat. Sterker 
nog, ik beleef hier, in het Tibetaanse vluchtelingenkamp 
waar ik drie maanden verblijf, een unieke, intense, 
geweldige ervaring die ik nooit zal vergeten. 
Ik ben hier, in Parjorling Tibetan Settlement, om 
antropologisch onderzoek te doen voor mijn eind-
scriptie. Noem het mijn rite-de-passage; na deze ervaring 
mag ik me antropoloog noemen. Ik doe, in een hele 
kleine notendop, onderzoek naar identiteitsvorming 
onder Tibetaanse vluchtelingen. Wat doet een nieuwe 
context (in dit geval Nepal) met de Tibetaanse identiteit? 
Verandert die? Vervaagt die? Wordt die juist sterker? En 
zo ja, op welke manieren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de antwoorden op deze vragen te kunnen achter-
halen, leef en praat ik met mijn Tibetaanse vrienden. Met 
andere woorden, ik ben deze drie maanden onderdeel 
van de samenleving. Gelukkig wordt dit ook zo ervaren 
door de Tibetanen zelf. “You are my family”, zei één van 
de monniken onlangs tegen mij, terwijl hij me op m’n 
schouder klopte. 
 
 
 

Naast mijn onderzoek geef ik elke ochtend Engelse les  
aan de jonge monniken in het klooster. Om negen uur ’s 
ochtends zitten ze klaar en is het aan mij om mijn 
kwaliteiten als leraar, die ik aan het begin van dit 
avontuur niet bezat, te laten zien. Het is handen- en 
voetenwerk, want ik spreek geen Tibetaans of Nepalees 
en zij spreken nauwelijks Engels. Tel hierbij op dat ik 
geen enkele ervaring heb in het leraarschap en je snapt 
de chaos die af en toe in het klaslokaal ontstaat. En toch,  
naarmate de tijd vordert, wordt de chaos minder. Ik leer 
manieren om de taalbarrières te omzeilen en de 
jongelingen op die manier ‘brokken’ van de Engelse taal 
te onderwijzen. De ervaringen en het proces in dit 
klaslokaal zijn geweldig om mee te maken. Zo wist 
Lobsang, een monnik van acht jaar die pas net in het 
klooster woont, vorige week voor het eerst het alfabet 
te reproduceren, waarna we, na een welgemeende high-
five, lachend door het klaslokaal sprongen. 
Ik ben hier nu zes weken, op de helft, maar het voelt als 
een paar dagen. Tegelijkertijd voelt het als een jaar. De 
ervaringen zijn nu al eindeloos: achterop de motor bij 
een monnik in traditioneel gewaad, voetballen met de 
jongeren, mediteren op de ochtendgebeden van de 
monniken, spreekbeurten bijwonen op de basisschool 
van het kamp, lachen om Bollywood-films met Dhorgi de 
kok. Het moge duidelijk zijn: Ik kan niet wachten op de 
tweede helft.” 

- Hidde 
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Vacatures                      Gezocht 
Gezocht:  Grafisch ontwerper 
Heb je ervaring met het ontwerpen van brochures, 
flyers, logo’s en huisstijlen en wil je die ervaring wel 
eens inzetten voor het goede doel? Dan zijn we op 
zoek naar jou! We hebben meerdere wensen liggen, 
dus er is er vast  één die je aanspreekt. Mail ons. 
 
Gezocht:  Shell (oud-)medewerkers 
Ben jij of ken je iemand die bij Shell werkt? Shell 
steunt ontwikkelingsprojecten, dus als je een 
ingang hebt;  laat het ons weten.  
 
Vrijwilligers voor kindertehuis 
Zin om naar Nepal te komen en met de kinderen 
van het tehuis “Our Childen Home” spelletjes te 
doen, buiten te spelen, huiswerk te maken en 
allerlei andere dingen? Je bent meer dan welkom in 
deze mooie omgeving. Een gezellig huis waar je je 
eigen kamer hebt en mee kan eten met de kids. 
Overdag als de kinderen naar school zijn, heb je 
ruim de tijd om Nepal te verkennen, wat rond te 
slenteren, bootje te varen op het Fewa Meer, of 
zelfs aan paragliding te doen. Stuur een mail voor 
meer informatie naar ons bekende email adres. 
 

Collectanten 
Mensen die een avond met een collectebus een paar 
straten willen lopen. De collectes vallen in week 33 en 
35. Het is dan nog lekker weer en lang licht: ideaal om 
even de benen te strekken na de luie vakantieweken. 
Wij zorgen voor de bussen, de vergunning, de pasjes, 
een stratenplan en iets lekkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

RABO-bank Nijmegen 10.10.26.374 
IBAN = NL 03 RABO 0101026374 
BIC = RABONL2U 
  
Stichting Maya heeft sinds januari  
2008 de ANBI status. Uw giften zijn  
dus aftrekbaar van de belasting! 
 
 

Steun ons! 

Contact informatie 
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Maya stagiairs nabij Naudanda. 

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 
8 keer per jaar uit. 
 
Aan deze uitgave werkten mee: 
Koen Arts 
Hidde Middelweerd 
Anne en Elly 
 
Foto’s van: 
Y. Adhikari 
Tulasi Adhikari 
Hidde Middelweerd 
Joost Thus 
René Voss 
 
Eindredactie: 
René Voss 
 

http://www.anbi.nl/

