
 
 

 
 

                      Inhoud: 
 

   p. 1   Dashain 2070 | Opbrengst collectes   
   p. 2  CSF activiteitendag met picknick 
   p. 3  CSF meeting met partners  |  Nederlands prg 
   p. 4  Kleuterschool  |  Kleding distributie 
   p. 5  Ishori Poudel – portret van een leermeester  
   p. 6  Vacatures | Colofon 

Dashain 2070 (2013)             Opbrengst collectes 

de Maya Nieuwsbrief 
. 

Oktober 2013 
9e jaargang, nummer 66 
www.stichting-maya.nl  

© stichting maya 

Nijmegen / Wijchen –  Niet alleen mensen maken verre 
reizen, munten doen dat ook. Zo hadden we op het 
eind van de collectes een aardig aantal vreemdelingen 
in de bus te weten uit Thailand, Zweden, Engeland, de 
VS, Oostenrijk (van nog vóór de Euro) en zelfs een oude 
stuiver. Gelukkig troffen we ook veel Euro’s in de 
bussen aan. Wijchen was goed voor bijna 900 euro en 
Nijmegen leverde Stichting Maya dit jaar ruim  3000 
euro op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het geld wordt voor de helft besteed aan de nog te 
realiseren leerwerkplekken die gehuisvest zullen 
worden in lokalen die we bovenop de kleuterschool 
gaan bouwen in Serachour, en de andere helft gaat 
voor het eerst naar een project buiten Nepal, te weten 
een school voor gehandicapte kinderen in Vietnam.  
Heel hartelijk dank aan alle collectanten voor dit mooie 
resultaat, ten eerste onze vaste groep collectanten die 
al jaren trouw meelopen. Maar ook de nieuwe 
collectanten uit Nijmegen die zich deze keer bij onze 
vaste kern hebben gevoegd en zich hebben ingezet 
voor het doel in Vietnam. 

Harpan Vallei – Dashain 2070 was anders dan anders. 
Hebben we normaal gesproken prachtige tika’s, 
vliegerende kinderen en schommelende jeugd onder 
stralende blauwe luchten, dit jaar mochten wij bij ons 
gezin geen tika ontvangen. De cultuur bepaalt dat als er 
een sterfgeval of een geboorte plaatsvindt er in 
datzelfde jaar geen tika’s uitgedeeld worden. Gelukkig 
betrof het in ons geval een geboorte. En alsof een tika-
loze Dashain nog geen domper genoeg was: het feest 
der feesten voltrok zich dit jaar in de regen onder een 
dusdanig laaghangend dik grijs wolkendek dat de 
vliegers aan de grond bleven en de schommels er maar 
eenzaam bij stonden. Volgend jaar wordt hopelijk weer 
uitbundig als vanouds! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opa Bhugain maakt een Nepalese paraplu: een schild 
van bamboe dat daarna met bladeren bedekt wordt. 

http://www.stichting-maya.nl/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
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CSF dag 2013:  spelletjesmiddag en picknick. 
 
 
 

Serachour – Elk jaar organiseren we een evenement voor onze 
sponsorkinderen. Zo hebben we al 2 keer een groep oudere 
kids meegenomen op een 6 daagse trekking naar Poon Hill.  
Dit jaar wilden we alle kids de kans geven om mee te doen: 
jong en oud. Vandaar dat we met onze vrijwilligers Dimphy en 
Maarten een activiteitenmiddag georganiseerd hebben, met 
o.a. flessenvoetbal, Twister en voor de meisjes nagels lakken. 
Uiteraard waren er ‘refreshments’ om af te koelen die warme 
middag.  Er was echte cola, want dat is iets wat deze kinderen 
nooit krijgen en voor hen dus een extra traktatie.  
28 kinderen uit 4 dorpen gaven gehoor aan de uitnodiging 
voor de CSF-middag. Met de vrijwilligers en enkele dorps-
bewoners die meehielpen met koken en uitserveren waren er 
uiteindelijk 40 monden te voeden. Maar goed dat elk Nepalees 
dorp grote pannen heeft, want de hoeveelheid bami voor 40 
mensen is echt een flinke berg. Omdat de gemiddelde keuken 
niet op zulke grote pannen is berekend, vond het koken buiten 
plaats onder het afdak van de stal. Het had wel iets; een groot  
houtvuur met 2 grote pannen en dan de koe, de buffel, de geit 
en haar 2 babygeitjes van 1 dag oud als toeschouwers op de 
eerste rij. 

Bami staat in Nepal bekend onder de naam chow mein. En 
hoewel de naam en het gerecht bekend zijn, koken de 
Nepalezen dit gerecht zelf thuis nooit. Daar eten ze alleen rijst 
met linzen en groenten. Vandaar dat de picknick voor de kids 
een culinair avontuur werd. Aan de smullende gezichtjes en de 
lege bordjes konden we zien dat het prima smaakte. Om het 
geheel af te maken was er een fruithap als dessert. 
Overheerlijke appels uit de beroemde boomgaarden van 
Jomsom en kiwi’s uit Nieuw Zeeland (dit jaar voor het eerst te 
koop op de markt in Nepal.) Die laatste kenden de kinderen dan 
ook alleen van plaatjes uit het schoolboek. 
Met dank trouwens aan restaurant de Moondance uit Pokhara 
dat ons op de valreep 40 vorken uit wilde lenen. Want in een 
dorp waar nooit bami wordt gegeten, daar is uiteraard geen 
vork te bekennen! 
 
 

ork te bekennen! 
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Pokhara – Het CSF verzorgt niet alleen gezellige pick-
nicks; de kern van het programma ligt in het toegang 
geven tot onderwijs en gezondheidszorg aan extra arme 
kinderen. Eerder dit jaar ontvingen sponsors in Nederland 
al een brief met daarin uitleg van onze nieuwe aanpak die 
nodig is geworden i.v.m. de groter wordende groep 
kinderen en sponsors. Binnen de stichting is sinds kort 
een werkgroep opgericht met een aantal vaste 
vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.  Het CSF 
project behelst voor deze vrijwilligers zowel taken in 
Nederland als in Nepal maar er zijn ook veel taken 
weggelegd voor leden van de lokale partners. Om elkaar 
eens de hand te kunnen schudden (of het namaste 
gebaar te maken) en in de ogen te kijken, werd het hoog 
tijd om een bijeenkomst te organiseren met onze 
Nepalese partners. 
Na een introductie gevolgd door een korte uitleg over het 
CSF programma werd er in groepjes gebrainstormd over 
verschillende actuele onderwerpen zoals de criteria van 
aanmelding waaronder een hanteerbare en vooral 
meetbare armoedegrens en hoe de kinderen niet ineens 
in de steek te laten aan het eind van de 5 jaar steun.  
 

CSF werkgroep ontmoet lokale partners 
Opvallend was de hoge mate van participatie van alle 
aanwezigen en ook de vernieuwende ideeën die ter tafel 
kwamen. Al met al een zeer vruchtbare middag die het 
programma heeft verrijkt en die de wederzijdse 
communicatie sterk heeft verbeterd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Directeuren van drie van de tien scholen die meedoen aan 
het CSF programma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ‘happy few’. 

Programma voor Nederlandse scholieren 
Cuijk – Stichting Maya richt zich niet alleen op Nepalese 
scholieren maar speelt ook graag een rol in het 
onderwijsaanbod voor Nederlandse jongeren. We 
betrekken hen bij ontwikkelingssamenwerking om zo 
hun blikveld te verruimen en hen te helpen aan hun 
mondiale burgerschap invulling te geven.   
Dit doen we door kleine groepen scholieren met hun 
leraren de gelegenheid te geven om in Nepal projecten 
te bezoeken en tegelijkertijd kennis te maken met 
Nepalese leeftijdsgenoten. Het Merlet College in Cuijk 
maakt hier voor de tweede keer dankbaar gebruik van 
en bereidt zich op dit moment voor op hun reis van 
februari a.s. Een nieuwe groep leerlingen is gevormd en 
de leraren die afgelopen jaar de reis begeleid hebben, 
staan ook nu weer te trappelen. Wij kijken er naar uit !  
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Serachour – Het is echt zover: deuren en ramen zijn 
afgehangen. Er zit zelfs glas in de ramen, een absoluut 
unicum in een dorp dat eigenlijk alleen luiken kent. 
Waterleiding en elektriciteit zijn aangelegd en aan-
gesloten en het trappengat naar het dak heeft zelfs een 
provisorisch hutje gekregen. 

Nieuwe kleuterschool staat er gekleurd op.  
Maar het gebouw oogt vooral goed door het schilderwerk 
dat is aangebracht. Het ziet er fris en dus nieuw uit. Nu 
nog het schoolpleintje geschikt maken voor de nieuwe 
bewoners en de nieuwe kleuterschool kan open.  
Het gebouw krijgt van ons dan ook, in PABO taal, een 
‘dikke prima’! 

Distributie kleding 
Serachour – Behalve een dak boven je hoofd is ook 
kleding een eerste levensbehoefte. Maar deugdelijke 
kleding is voor lang niet alle gezinnen binnen bereik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sorteren      2. Uitdelen 

Vandaar dat we de kinderen van juist die arme families af 
en toe een helpende hand toesteken. Afgelopen voorjaar 
was weer zo’n moment toen we met een donatie van    
Feetje         tientallen kinderen gelukkig konden maken 
met nieuwe hippe kleding! Dank ook aan het Carmel 
College die  het transport  en de distributie verzorgde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3. Gelukkige moeders en kinderen. 

             Feetje-baby 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493682903975815.115939.210682575609184&type=3
http://www.feetje-baby.nl/
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Gharmi – Het gezin Poudel in Gharmi zal dit jaar een 
trieste Dashain beleefd hebben. Ook voor hen was er 
geen tika. De man des huizes die jaar in jaar uit de zegen 
voor het komende jaar aan de familieleden uitdeelde, is 
niet meer. Behalve in het gezin zal hij ook in de hele 
gemeenschap gemist worden aangezien hij jarenlang  
schoolhoofd was van de dorpsschool. 
Voor stichting Maya vormde hij met zijn familie vooral een 
zeer bijzonder gastgezin waar vrijwilligers een band mee 
opbouwden die ook na terugkeer naar Nederland of zelfs 
Amerika stand hield.  ‘Ba’, zoals wij hem noemden, hield 
ervan de telefoon te pakken en zijn buitenlandse kinderen 
te bellen. Zijn grappige accent was goud waard en ook al 
ging de inhoud van het gesprek vaak verloren in de ruis 
van de lijn, het gevoel van de tijd die samen beleefd was, 
kwam tijdens deze gesprekken meteen terug. Het geluk 
wil dat wij graag een portret opgetekend wilden hebben 
van deze bijzondere man; een taak die Judith afgelopen 
Kerst op zich nam. Dankzij haar hebben we nu een 
prachtige ode aan een man die behalve voor de kinderen 
van de school ook voor menig ander een ware 
leermeester was. Judiths verslag begint als volgt:  
“Ishori woont in Gharmi, een klein dorpje verspreid over 
een deel van een berg in de Himalaya. Vanuit het dorp is er 
uitzicht over de stad Pokhara waar veel toeristen hun 
ogen uitkijken en lokale mensen hun werk gevonden 
hebben. Aan de andere kant zie je de besneeuwde 
bergtoppen, een uitzicht waar je U tegen zegt. Toen ik 
voor het eerst in Gharmi kwam, was ik ‘flabbergasted’. De 
bergen waken over je, het uitzicht omarmt je. De slecht 
begaanbare, kronkelige paden omhoog dagen je uit en de 
rijstvelden stralen rust uit. En daarbij maken de kleine 
kleurrijke huisjes in het dorp het gezellig. De ‘locals’ zien 
deze pracht en praal niet meer zoals ik. Dit is wat ze 
kennen, dit is hun leven. Geboren, getogen en sterven in 
Gharmi. Een klein wereldje. 
Ishori is een man van 60 jaar oud en weegt maar 40 kilo. 
Ook hij is geboren en getogen Gharminaar, om het zo 
maar even te zeggen. Zijn huisje heeft hij zelf gebouwd en 
is gelegen naast het huisje waar zijn 89 jaar oude moeder 
bij zijn jongere broer inwoont.  

Ishori Poudel – portret van een leermeester  

Zijn vader is al 25 jaar geleden overleden. En verder is 
ongeveer het hele dorp familie van hem. Dagelijks krijgen 
we bezoek. De een komt even kletsen, de ander rookt een 
sigaretje mee. De mannen drinken gezamenlijk een kopje 
thee en vaak zitten ze dan gewoon naast elkaar, zonder 
iets te zeggen. Het samen zijn staat voorop. Tijdens het 
avondeten schuiven er vaak mensen aan, vreemden voor 
mij, in eerste instantie. Maar zodra ze aan mij worden 
voorgesteld zijn het vrienden. Het bezoek is meestal 
familie van Ishori: neven, ooms, broers en daarvan weer 
de vrouwen. En familie van Ishori is meteen familie van 
mij. This is my daugther, zegt hij, her name is Rita. Rita, 
dat ben ik. Judith in het Nederlands maar ik draag met 
trots de Nepalese naam Rita. En Ishori is mijn Ba, wat 
vader in het Nepalees betekent!”  
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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. 
 

Koeriers  
Mensen die naar Nepal vliegen en een paar kilo van 
hun bagage willen reserveren voor kinderkleren, 
medicijnen, educatief speelgoed, etc. De spullen 
hoeven maar tot Kathmandu, dan komt onze agent ze 
bij je hotel halen! De meeste luchtvaartmaatschappijen 
hebben hun limiet verhoogd van 20 naar 23 kilo. 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)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 stagiairs buiten aan het ontbijt nabij het Fewa 
Meer in Pokhara. 

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: 
Judith Jansen 
 
Foto’s van: 
Judith Jansen 
René Voss 
Ton Hesius 
 
Eindredactie: 
René Voss 
 


