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Nepal –  Voor het echte Berg en Dal moeten we toch 
naar Nepal. Daarom bieden we dit jaar weer een 
tweeweekse reis aan door Nepal van 21 oktober t/m 3 
november. We bezoeken de culturele schatten van de 
koningsvallei evenals boeddhistische en hindoestaanse 
heiligdommen. Uiteraard gaan we op bezoek bij de 
enige echte Maya in Serachour waar het ooit allemaal 
begonnen is, en wandelen we door de vallei langs 
enkele andere projectlocaties van de stichting. We 
bezoeken scholen en kinderen en zullen helpen bij een 
humanitaire actie.  
Er zijn nog enkele plekken vrij. De kosten zijn 695 euro 
voor deze  2 onvergetelijke weken. Vliegtickets voor 
deze periode zijn rond de 850 euro. Meld je aan! 

Berg en Dal – Hier hoefden we niet heel lang over na te 
denken bij Stichting Maya. We zochten een locatie voor 
ons jaarlijkse vrijwilligersuitje en met een naam als ‘Berg 
en Dal’ waren we meteen om.  
Voor wie? Alle ex-vrijwilligers die door de jaren heen in 
Nepal vrijwilligerswerk hebben gedaan of stage hebben 
gelopen, alle mensen die ooit een MAYA collecte 
hebben gelopen, en ten slotte alle mensen die ooit een 
reis met ons in Nepal hebben gemaakt. 
Wat gaan we doen? Eerst eens lekker de benen strekken 
in een landschap dat voor Nederland nog het meest lijkt 
op de Harpan Vallei:  ‘little bit up, little bit down.’ 
Vervolgens een lekkere pannenkoek verorberen bij 
restaurant de Duivelsberg. 
Datum: 14 september.           Tijd: vanaf 14 uur. 
Verzamelen op de parkeerplaats Tivoli nabij de rotonde 
Kleefsebaan en Clarenbeekseweg in Berg en Dal. 
Wandeling met gids, pannenkoek, drankje en toetje zijn 
inclusief, extra versnaperingen zijn voor eigen rekening.   
Vol is vol, en met ruim 150 vrijwilligers is de kans reëel 
dat we niet iedereen een plekje kunnen bieden. Dus 
meld je aan via mail, of op  
 

Huis-aan-huis collectes 
Nijmegen / Wijchen –  De collectes staan weer voor de deur. 
Mocht je de oproep in de vorige nieuwsbrief gemist hebben: 
we zijn op zoek naar JOU!  De data zijn als volgt: Nijmegen 12 –  
17 augustus. Wijchen 26 -  31 augustus. Meld je nu aan! 
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OPROEP:  Adopteer een CSF sponsorkind ! 
 
 
 

Nederland / Nepal – Nog een paar weken, dan is de grote 
vakantie afgelopen en beginnen in Nederland overal de 
scholen weer. Die laatste weken van de vakantie worden 
meestal besteed aan het kopen van schoolspullen, leuke 
schriften, hippe agenda’s en kaftpapier in vele kleuren en 
designs. Alles om school toch een beetje leuk te maken. Want 
als je dan toch naar school moet, dan maar liever leuk. 
In Nepal is er uiteraard niets van dat al: de schriften zijn 
saai, agenda’s hebben ze nog nooit van gehoord en ook 
kaftpapier bestaat niet. Meestal zijn de boeken dus niet 
gekaft, heel soms worden ze gekaft met oude kranten. 
Wij zouden een Nepalese school dan ook niet als ‘leuk’ 
bestempelen. En toch willen Nepalese kinderen graag 
naar school. Ja inderdaad ‘willen’, want vanzelfsprekend 
is het niet. Het komt nog steeds voor dat kinderen niet 
naar school gaan, of heel onregelmatig naar school gaan. 
Dat geldt voor meisjes nog meer dan voor jongens. 
Jongens hebben duidelijk een streepje voor in Nepal. En 
oudere kinderen moeten vaak werken zodat de jongere 
broertjes en zusjes naar school kunnen.  
Vandaar dat Stichting Maya al jarenlang deze kinderen 
een helpende hand toesteekt met het CSF programma: 
het Children Scholarship Fund. Elk jaar proberen we voor 
een aantal kinderen een sponsor te vinden, zodat ook zij 
naar school kunnen gaan. Elke sponsor staat garant voor 
een kind en belooft 5 jaar lang een gift te doen aan 
Stichting Maya zodat het kind de hele (basis)school kan 
doorlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hira  Kunwar (10)                           Yas Kunwar (14) 
 
 
 

Voor 60 euro per kwartaal, kunnen we naast de school-
kosten ook medische zorg bieden, inclusief de tandarts. 
Omdat de stichting de ANBI status heeft, kunt u als 
sponsor het gehele bedrag aftrekken van uw belastbaar 
inkomen en dus 42 of 52% terugkrijgen van de fiscus.    
Dit jaar willen we ons inzetten voor het 10 jarige meisje 
Hira die zowel haar vader als moeder verloren heeft en 
nu bij haar oudste broer woont die inmiddels is 
getrouwd. Het lot van de 14 jarige Yas is zo mogelijk nog 
erger. Ook hij is wees maar hij woont sinds de dood van 
zijn ouders alleen in het ouderlijk huis en zorgt voor 
zichzelf, zo goed en kwaad als het kan. Op school helpt 
hij met klusjes en in ruil daarvoor krijgt hij een maaltijd 
per dag. Onvoorstelbaar dat dit nog bestaat, en 
absoluut niet toelaatbaar! Beide kinderen zijn van de 
laagste kaste en beiden komen ze uit het dorp Arnakot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ram Bahadur BK (6)                       Dipika Parajuli (7) 
 

In Adhikaridanda heeft de 6 jarige Ram gelukkig wel nog 
beide ouders. Hij gaat naar school en zit in groep 1. Toch 
hebben ook zijn ouders grote financiële problemen en 
omdat Ram nog 4 broers en zusjes heeft, is er bij Ram 
thuis geen geld voor boeken en schriften, schooluniform 
of lesgeld. Dipika (7) uit Thulakhet is een leuk en pienter 
meisje maar heeft de pech dat haar vader opnieuw 
getrouwd is en zijn eerste vrouw en kinderen verlaten 
heeft. Dipika’s moeder moet nu alleen voor de kinderen 
zorgen. Dat is voor een alleenstaande moeder een bijna 
onmogelijke opgave.  
Help ons en adopteer een van deze kinderen. Hun 
toekomst ligt in onze handen! 
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Serachour – In Nepal is het beroemde vierkante biscuittje 
met de naam Liga onbekend, anders was de laatste loot 
aan de Liga boom, de fruitcrisp, vast met dozen 
verorberd tijdens de laatste loodjes van de bouw: het 
stuukwerk. Want net als de schutting in de TV-reclame 
waren er heel wat meters muur te behandelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oogt wat grijs en saai, zo’n stuukwerk, maar het is een 
goede basis voor een mooie afwerking. 
 

Laatste loodjes bouwproject kleuterschool  
Nu nog wat deuren en ramen afhangen, de waterleiding 
en elektrische bedrading aanleggen en een likje verf op de 
gestuukte muren en dan kan de Nepalese ‘Bob de 
bouwer’ zijn toolbelt aan de wilgen hangen. Dan is de klus 
trouwens nog niet helemaal geklaard want na Bob komen 
uit Nederland Ellen, Marij en Corrie nog 2 weken in 
oktober met een verrassingspakket als afsluiter. Wat dat is 
verklappen we nu nog niet, maar leuk wordt het wel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘rocket stove’, geproduceerd in Zuid-Afrika. 

Nieuwe stove op proef 
Harpan Vallei – In Nepal investeert de overheid nog 
steeds in het alternatieve fornuis. Afgelopen maand was 
er in de hoofdstad Kathmandu een hele beurs aan gewijd: 
http://www.ccmp2013.com/  
Ondertussen hebben wij via een ander kanaal een geheel 
nieuwe versie van de verbeterde stove ontvangen, om ter 
plaatse uit te proberen. Zowaar een Nederlands ontwerp 
Zo’n aanbod laten we uiteraard niet lopen. In oktober 
nemen we deze nieuwe variant mee naar Nepal en zullen 
we deze uitgebreid laten testen door verschillende 
families op verschillende locaties. We zijn heel benieuwd 
vooral omdat er geen schoorsteen voorzien is maar er 
volgens de ontwerper weinig  to geen rook vrijkomt. Voor 
meer info kijk op:  http://www.rocketworks.org/ 
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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
http://www.rocketworks.org/
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Pokhara – My book buddy is een toegewijde partner 
aan het worden van Stichting Maya. In één jaar tijd 
hebben we samen 4 scholen uitgerust met talloze 
blauwe verrijdbare boekenkasten. Dit voorjaar was het 
de beurt aan de Bal Prabat school in Pokhara stad, waar 
een oud directeur uit Serachour nu conrector is. 
De Nederlandse Anneke heeft daar in enkele weken tijd 
een groot aantal klassen voorzien van evenzoveel 
kasten tjokvol boeiende, interessante en leerzame 
boeken aangepast aan de interesse en het leesniveau 
van elke klas.  
 
 
  
 

Keigoed 

My Book Buddy - IV 
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Maya picknick, N’gen 
Kronenburgerpark, Nijmegen – Eens per jaar proberen 
we aanstaande vrijwilligers en stagiairs de kans te geven 
om elkaar in Nederland alvast te ontmoeten en om de 
verhalen te horen van vrijwilligers die net terug zijn uit 
Nepal zodat ze zich goed kunnen voorbreiden op hun 
avontuur. Dit jaar had onze meeting de vorm van een 
picknick in het Kronenburgerpark in Nijmegen centrum.  
Vijf nieuwelingen kwamen in contact met zeven 
veteranen. Twee van de oud-gedienden gaan trouwens 
aankomend jaar weer naar Nepal voor Maya: Nepal laat 
je niet makkelijk los. 

Cuijk – Eens per jaar organiseert de middenstand in Cuijk 
het evenement ‘Cuijk Keigoed’. Op die bewuste zondag 
zijn alle winkels open en worden er in de straten allerlei 
activiteiten op touw gezet. Leerlingen van het 
plaatselijke Merlet College maakten gebruik van het 
kader om de pot te spekken voor hun aanstaande reis 
naar Nepal door het publiek te trakteren op moderne 
hits.  
Begin volgend jaar zal een groep leerlingen van het 
College bij Maya op bezoek komen in de Harpan Vallei en 
enkele dagen optrekken met leeftijdsgenoten.  
 
 
  
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.450758261601613.107118.210682575609184&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616896508321120&set=a.572319962778775.129479.210682575609184&type=3&theater
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Serachour –  Het land Nepal is bijna samen te vatten in 
de begrippen ‘bergen’ en ‘rijst’, en vaak nog eens in de 
combinatie ‘bergen rijst’, voor de insiders bekend onder 
de culinaire term dal baht. Er is geen land ter wereld 
waar de nationale keuken zo gedomineerd wordt door 
één enkel gerecht—rijst met linzen en groentencurrie—
wat echt elke dag op tafel komt, 2 x daags zelfs. Lekker, 
dat zeker, maar wel erg eenzijdig. De gemiddelde 
Nepalees gedijt er niet slecht op, gezien hun prestaties 
op het land (in de agrarische sector gebeurt bijna alles 
nog met de hand) en in de bergen waar ‘porters’ met 
gemak lasten van 30 kilo dagenlang bergop dragen.  
En toch vroegen we ons af of de bewoners misschien 
iets te kort komen in hun dagelijkse voeding. We hebben 
deze vraag dan ook voorgelegd bij de studie “voeding 
en dietetiek” van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
Studente Louella kwam afgelopen voorjaar naar 
Serachour om de situatie onder de wetenschappelijke 
loep te nemen, en wat blijkt: 
“de gemiddelde BMI (body mass index) van vrouwen 
tussen de 20 en 55 jaar ligt op 22,4. Nederlandse vrouwen 
in dezelfde leeftijd hebben gemiddeld een BMI van 25,5. 
Ondervoeding komt in Nederland bij deze groep weinig 
voor. Echter één op de 8 vrouwen in Serachour heeft hier 
wel mee te maken. 

Kookworkshop 

Smikkelen en smullen op de veranda bij Louella. 
 

Ondervoeding in Serachour wordt niet veroorzaakt 
doordat er niet voldoende gegeten wordt maar door het 
gebrek aan gevarieerde voeding. Door het dagelijks eten 
van dhal bhat krijgen de vrouwen niet alle voedings-
stoffen binnen die ze nodig hebben om goed te 
functioneren. Tekorten die ontstaan kunnen leiden tot 
bloedarmoede, nachtblindheid en zelfs invloed hebben 
op de geboorte van hun kinderen. De voedselkeuze is 
niet zoals in Nederland gebaseerd op de schijf van vijf 
maar op eeuwenoude gewoontes en geloofsover-
tuigingen. Na verder onderzoek blijkt ook dat de 
vrouwen weinig weten over het belang van een 
gevarieerde voeding. Ook het klaarmaken van andere 
gerechten dan dhal bhat blijkt een groot probleem.  Om 
dit te verbeteren heb ik een proeverij georganiseerd. 
Onderwerpen die daarbij onder de aandacht zijn 
gebracht waren: waarom is het belangrijk om gevarieerd 
te eten? Hoe kan er meer gevarieerd worden gegeten? 
Welke producten zijn belangrijk om in voldoende mate 
te eten? De proeverij was zeer geslaagd en werd 
enthousiast ontvangen.  
Om deze manier worden handvatten aangereikt om de 
zelfredzaamheid van de vrouwen te vergroten om 
gevarieerder te kunnen koken voor zichzelf en voor de 
rest van het gezin. Een kleine stap is gezet om de 
ondervoeding in Serachour te verminderen en zo de 
gezondheid te verbeteren.” 

- Louella 
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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 gift is  
dus aftrekbaar van de belasting! 
 
 

Steun ons! 

Contact informatie 
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Maya stagiaires nabij de Peace Pagoda. 

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: 
Anneke Boonstra 
Louella Choo 
 
Foto’s van: 
Anneke Boonstra 
Bishnu Dahal 
Google maps 
Hari Bhugain 
Louella Choo 
René Voss 
Rocket Works  
Yubiraj Adhikari 
Yam Kunwar 
 
Eindredactie: 
René Voss 
 


