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Kathmandu Vallei – De dagen worden korter en zelfs 
hier in Nepal frisser. In Nederland breekt het seizoen aan 
dat we wortels klaarzetten om de goedheiligman (of 
eigenlijk zijn trouwe viervoeter) te behagen en dat we 
kerstbomen versieren met slingers en lampjes. Hoe 
opvallend is de vergelijking met het hindoestaanse 
Nepal waar het Laxmi is (godin van de voorspoed) die 
met lekkernijen als bananen en kokosnoten de weg 
getoond wordt naar de huizen en waar boterlampjes, 
geplaatst op mandala’s gemaakt van gekleurd poeder 
op de stoep bij elke voordeur, warmte en licht geven. 
Meterslange bloemenslingers versieren straten en 
huizen in dorpen en steden. Dipawali is synoniem met 
‘the festival of lights’. Uiteraard wensen ook wij 
iedereen een beetje licht toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voor elk huis zien we mandala’s in allerlei kleuren 

Serachour – Over Kerstmis gesproken: ook dit jaar 
hebben we weer een serie fantastische kerstkaarten uit 
ons eigen atelier voor jullie. De kaarten zijn hand-
geschilderd op handgeschept papier, gemaakt van de 
vezels van de Nepalese lokta plant.  
Dus wil je voor Kerst originele kaarten versturen naar 
familie en vrienden, en wil je ons atelier steunen, dan is 
hier je kans. Bij elke donatie van € 10,- in de maanden 
november en december op rekeningnummer 
10.10.26.374 t.n.v. Stichting Maya o.v.v. kerstdonatie 
krijg je 9 kaarten (dubbele kaarten, inclusief enveloppe) 
toegestuurd. Een meervoud van € 10,- is uiteraard ook 
mogelijk.  Laat ons wel een afleveradres weten!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kaarten zijn voorzien van de tekst Vrolijk Kerstfeest 
en een gelukkig Nieuwjaar in het Engels en Nepalees.   
 

Met de opbrengst ondersteunt stichting Maya het 
atelier waar  een wisselend aantal vrouwen werkzaam is. 
Onder hen bevinden zich een alleenstaand moeder met 
een zoontje van 3 en een studente die haar studie op 
deze wijze zelf bekostigt! 

http://www.stichting-maya.nl/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
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CSF veldwerkers leggen huisbezoeken af 
 
 
 

Nepal – De tweede editie alweer van de huisbezoeken aan 
onze sponsorkinderen. Na de geslaagde ronde door de vallei 
van Lisette en Sem [Nieuwsbrief 61, red.] was het nu de beurt 
aan Nieke en Bonnie om alle kids thuis op te zoeken. Zo was 
het fijn om te zien hoe goed Santosh was hersteld van zijn 
hartoperatie, maar ook schrijnend om te zien hoe sommige 
kinderen gehuisvest zijn in zeer slechte onderkomens. Onze 
hulp bleek eens te meer in een reële behoefte te voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Veldwerker Nieke samen met Sony  (links: mama en zusje) 

Binnenkort mogen alle sponsors weer een update verwachten 
van hun sponsorkindjes inclusief een leuk themaverhaal over 
Dashain. Verder zijn ook de eerste rapporten van dit schooljaar 
alweer verschenen. Ook die sturen we gauw op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Veldwerker Bonnie in gesprek met Sushila (haar vader rechts) 
 

ork te bekennen! 

Nieuwe sponsor wordt geraakt door CSF leerling 
Serachour – Na onze bijeenkomst met CSF partners begin 
oktober (zie nieuwsbrief 66) was de school in Serachour 
een van de eerste die met nieuwe aanmeldingen kwam. 
Rupesh stond boven aan hun lijstje. De school over-
handigde ons zelfs al zijn rapporten.  
Enkele dagen later liepen we tijdens een ‘rondje dorp’ 
met een deel van de reisgroep langs ‘t huisje van Rupesh. 
Moeders was druk op het erf maar maakte graag tijd voor 
dit niet-alledaags bezoek. Een kopje thee later kwamen 
de jongens (Rupesh heeft nog een broer Suresh) thuis 
van het voetballen. Het was immers vakantie! Met het 
nemen van de familiefoto’s werd de ernst van de situatie 
duidelijk: moeder Adhikari trekt de kar alleen, de vader 
van de jongens heeft hen lang geleden in de steek 
gelaten. Dit greep een lid van de reisgroep dusdanig aan 
dat ze ter plekke besloot Rupesh voor de aankomende 5 
jaar te sponsoren voor zijn schoolkosten. “Jaya !” 
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Serachour – Vorige nieuwsbrief kopten we nog dat de 
nieuwe Montessori kleuterschool er gekleurd op stond.  
‘Ach, dat kan nog wel wat kleurrijker’ moeten de drie 
dames van colour4kids gedacht hebben. Het drietal staat 
al enkele jaren garant voor de opvrolijking van menig 
schoolgebouw of kindertehuis in evenzoveel landen. Via 
via hoorden ze van Maya, en onze nieuwe kleuterschool 
was een kolfje naar hun hand.  
Met hinkelbanen en lessen handenarbeid hebben leer-
lingen en vrijwilligers samen een design ontworpen dat 
op de buitenmuur van het versgeschilderde pand is aan-
gebracht. De kinderen hebben gedurende 10 dagen veel 
nieuwe vaardigheden geleerd en ook erg genoten.  
Omdat de dames grondig te werk gaan—en niets aan het 
toeval overlaten—brachten ze 6 overvolle en dus loei-
zware tassen mee, gevuld met knutselmateriaal en vooral 
ook verf. Er moest een jeep aan te pas komen om het 
allemaal op locatie te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   De drie colour 4 kids dames: Ellen, Marij en Corrie. 
 
Uit het dagboek van Ellen: 
 

“DAG 1 - Na een griezelige afdaling met een auto vol 
materialen hebben we gisteren het schooltje  bereikt. 150 
kindjes in lichtblauwe uniformpjes wachtten ons op met 
zang en dans. We kregen een kijkje in alle klassen, elf in 
totaal. Na de aangeboden thee hebben we de tijd gebruikt 
om een werkplek te creëren waar we de volgende dag ons 
project zouden kunnen starten. Alle oogjes waren 
verwachtingsvol gericht op de dozen vol teken- en 
schildermaterialen.  
 
 
 

Rupsje nooitgenoeg verovert Nepal 
DAG 2 - De kinders wachten ons in min of meer versleten 
uniformpjes enthousiast op. “Wat zullen ze nu weer voor 
toffe opdrachten hebben verzonnen” zie je in hun oogjes. 
Vervolgens werken we ons 3 slagen in de rondte. Alle 
klassen eisen elk hun aandacht en staan tijden te wachten 
om binnen te komen. De eerste opdracht is natuurlijk ons 
hinkelding. Ook hier in Nepal een succesnummer. Zelfs alle 
onderwijzers willen zo'n 'bijou' maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Handarbeidlessen in het nieuwe handenarbeidlokaal. 
 
DAG 3 - 's Morgens vroeg worden we door een groep 
kinderen opgewacht bij het door ons geconfisceerde lokaal 
dat inmiddels door de 'Principal’ is omgedoopt tot 'Art-
class'. Meestal hebben we van te voren aangegeven welke 
klas kan komen werken, maar tientallen leerlingen doen 
toch een poging binnen te komen. Voor elke groep hebben 
we een passende opdracht. Groep 4 mag vandaag aan het 
werk met oliepastels. Wat een genot, lekker krijten op 
groot formaat met materiaal dat volop kleur afgeeft en 
wat ook nog zo mooi te mengen is met je vingers.  
 
DAG 6 - Vanmiddag werken we aan de muurschildering. Er 
zijn veel dorpsbewoners die komen kijken. Met grote 
manden op hun nek, vol gesneden gras voor hun beesten, 
roepen ze ons nice, nice in het Engels toe.” 
 
En nice werd het zeker! Het 10 daagse project leverde een 
fantastisch resultaat op. Maar eerlijkheid gebied te zeggen 
dat deze hands-on actie niet de enige bijdrage is van de 3 
dames: een gulle donatie van hun kant maakt namelijk de 
inrichting mogelijk van de nieuwe kleuterschool.  Bedankt! 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493682903975815.115939.210682575609184&type=3
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Nepal – Variatie, dat was wel het sleutelwoord van deze 
editie van de Maya sponsorreis: Hindoeïsme en 
Boeddhisme, stad en dorp, natuur en cultuur en dat 
allemaal onder strakblauwe hemels en (voor de 
afwisseling, maar geheel onverwacht in dit seizoen) af en 
toe een flinke bui. We beleefden het allemaal. Zelfs de 
reisgroep deelden zich in tweeën: een deel maakte een 
trekking in het hooggebergte tot aan het pelgrimsoord 
Muktinath en een deel ging op ontdekkingstocht in de 
valleien rondom Pokhara. Iedereen kon zich laven aan de 
gastvrijheid van het Nepalese volk en zich te goed doen 
aan al het moois dat dit deel van de Himalaya te bieden 
heeft. 
Met een start in het middeleeuwse Bhaktapur weet je 
meteen dat je in Nepal bent aangekomen. Niet voor niets 
begint                            (een film waarin niet gesproken 
wordt maar waar indrukwekkende shots van over de hele 
wereld boekdelen spreken) met een lang fragment van 
de pleinen van deze oude koningsstad in de vroege 
ochtend. Alleen als je hier logeert ben je in staat die 
bijzondere sfeer van de stad in te ademen voordat de 
dagelijkse toeristenstroom op gang komt. 
Vroeg opstaan deden we ook in Pokhara; dat is immers 
de beste manier om een klooster te ervaren aangezien 
monniken dagelijks voor dag en dauw vele heilige teksten 
reciteren onder begeleiding van instrumenten als 
krachtige hoorns, levensgrote drums en immense 
cymbalen. Een ware belevenis op zich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepsfoto in het ochtendzonnetje na het bijwonen van 
de ‘puja’ in het Matepani klooster om 6 uur ‘s ochtends. 
 
 

De Maya reis 2013 
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Uiteraard  verbleven we bij gastgezinnen met alle bij-
behorende avonturen overdag en de onbeschrijflijke 
sterrenhemels in de nachtelijke uren. 
Als afsluiter logeerden we enkele dagen in de 
Tibetaanse wijk Boudha, gelegen rondom de grote 
Bodhanath stupa, een stukje Nepal met een geheel 
eigen identiteit. 
 
HUMANITAIRE ACTIES 
Op het programma van de reis dit jaar stond ook een 
humanitaire actie. De doelgroep van de actie bestond 
uit de leerlingen van de basisschool in Thulachaur; van 
alle dorpen waar we steun bieden, de ‘most needy’. 
Omdat de winter in aantocht is, en deze zich hier op de 
noordhelling van de vallei  flink laat gelden, kozen we 
voor warme truien in de kleuren van het schooluniform.  
Er was naast warmte ook aandacht voor wat extra 
hygiëne en we deelden aan alle leerlingen tanden-
borstels, tandpasta en zeep uit. Als dank voor onze 
actie ontvingen we bloemenkransen en ‘many tika’s’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen staan geduldig in de rij te wachten terwijl 
vrijwilligers de juiste maten truien uitzoeken. 
 

Ook elders waren we actief, zo deelden we materialen 
uit aan een bescheiden peuteropvang nabij Pokhara, 
een initiatief van de Amerikaanse Nicole die samen met 
de lokale bevolking een klein maar  opvallend duurzaam 
project runt.  
 
 
 

             de film ‘Baraka’ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.705603486117088.1073741832.210682575609184&type=3&uploaded=39
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.705603486117088.1073741832.210682575609184&type=3&uploaded=39
http://www.youtube.com/watch?v=ho8mDSrM_QQ
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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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Stagiaires genieten van het uitzicht vanaf Poon Hill. 

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: 
Ellen Jansen 
 

Foto’s van: 
Bonnie Londar 
Judith Jansen 
Nieke Binnendijk 
René Voss 
 

Eindredactie: 
René Voss 
 


