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Nederland / Adhikaridanda –  Onze kerstactie (doneer 10 
euro en ontvang een setje Kerstkaarten uit Nepal) werd 
goed ontvangen. Dankzij jullie kunnen we nu bijna 350 
euro aan de medewerkers van het atelier uitkeren, mede 
ook dankzij een forse vraag uit België waar het lokale 
Rode Kruis op de Kerstmarkt aldaar onze kaarten 
aanbiedt. Top! Iedereen hartelijk bedankt.  
Daarnaast kregen we ook enkele spontane donaties, die 
niet gerelateerd waren aan de kerstkaartenactie. Deze 
Kerst-euro’s willen we graag inzetten om de schrijnende 
toestand van een bepaalde familie te verlichten. Onder-
staande foto kregen we onlangs toegestuurd van de 
directeur van de school in Adhikaridanda. Enkele van zijn 
leerlingen wonen in dit schamele hutje. Kennelijk was dit 
zelfs voor hem dusdanig hartverscheurend dat hij besloot 
aan de bel te trekken. Niet voor zichzelf, maar voor een 
ander. Als dat niet bij de Kerstgedachte past… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra donaties zijn nog welkom voor dit gezin met 5 
kinderen. Maak je gift over op 10.10.26.374 ovv: kerstgift. 

Serachour – Kerstmis wordt nauwelijks gevierd in Nepal, 
het aantal Christenen neemt weliswaar toe maar is nog 
steeds erg klein. Sinds een paar jaar is eerste Kerstdag 
wel een officiële vrije dag voor scholen, maar kerst-
bomen, gourmetten en jingle bells zijn concepten die 
waarschijnlijk nooit door Nepalezen omarmd zullen 
worden. Oud en Nieuw daarentegen heeft sinds dit jaar 
wel degelijk iets dat omarmd zal worden: Op 1 januari is 
er in Serachour een meisje geboren. Een nieuwjaars-
kindje, de eerstgeborene van Lok en Parmila, het eerste 
echtpaar in de Adhikari familie dat niet aan elkaar 
uitgehuwelijkt is, maar elkaar gekozen heeft uit liefde. 
We wensen de kleine meid, die volgens traditie pas op 
de 11e dag haar naam zal krijgen, en haar kersverse 
………….. ouders, al het geluk 

van de wereld. Mocht 
je Lok en Parmila 
kennen en ze willen 
feliciteren d.m.v. een 
kaartje of een kleinig-
heidje, neem dan 
contact met ons op. 
Koerier René vliegt 
op 1 februari naar 
Nepal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichting-maya.nl/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Maya-Foundation/210682575609184
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Biogas bouwgolf 2013       Dental camps doen er 
            ‘een tandje bij’ in 2014 Harpanvallei – Elk jaar bouwen we een aantal biogas-
installaties in de vallei. Elke installatie bespaart een gezin 
stapels brandhout, zware arbeid, en veel tijd. Daar komt 
bij dat de gezinnen naast gas om op te koken ook een 
toilet rijker worden. Tevens bespaart elke installatie een 
stuk oerwoud—en de bijbehorende bodemerosie—en 
een flinke hoeveelheid CO2-uitstoot. Als ‘bijproduct’ 
leveren de installaties ook nog eens prima compost voor 
de moestuin. Een absolute win-win situatie.  
Zoals eerder aangekondigd [nieuwsbrief 61, red] hebben 
we ook dit jaar een serie installaties laten bouwen. Met 
deze 9 stuks, die zojuist zijn opgeleverd, komt het totale 
aantal dat stichting Maya heeft weten te realiseren op 75 
stuks. Ons doel is om een totaal van 100 installaties te 
realiseren in 2015! 
Het dorp Serachour heeft mede door onze bijdrage de 
status verkregen van een ‘no open defacation zone’ 
(m.a.w. elk gezin heeft een eigen toilet).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biogastank in aanbouw. 
 

NIEUW JAAR, NIEUW MODEL 
Aankomend voorjaar komen studenten bouwkunde van 
de TU Eindhoven op locatie ons model biogasinstallatie 
onderzoeken om te zien of er verbeterpunten mogelijk 
zijn. Uiteraard worden de handen ook uit de mouwen 
gestoken en gaan we samen aan enkele installaties 
werken.                                                             (wordt vervolgd) 
 
 
 

Arnakot –  De nieuwe telg uit de Adhikari-clan zal er 
voorlopig nog geen last van hebben, maar in de nabije 
toekomst ligt het ook voor haar op de loer: tandbederf. 
De recente intrede in Nepal van verpakt voedsel is de 
voornaamste oorzaak. Een van de speerpunten van 
Stichting Maya voor 2014 en de aankomende jaren is dan 
ook tandzorg: Nu is het moment om te voorkomen dat 
dit in de toekomst voor een hele generatie Nepalezen 
onherstelbare schade aanricht.  
We gaan de bestaande formule van de schooltandarts die 
we nu al 5 jaar toepassen snel uitbreiden. We willen meer 
locaties in het programma opnemen en vooral ook de 
frequentie van onze dental camps opvoeren.  
We hebben met Arnakot alvast een voorschot genomen 
op dit goede voornemen. Alle 400+ kinderen op de 
school aldaar hebben onlangs tandenborstels en tand-
pasta gekregen. Verder hebben we voor alle klaslokalen 
tandenborstelhouders laten maken omdat de borstels op 
school blijven en de kinderen zo de gewoonte wordt 
aangeleerd om hun tanden na het ontbijt te poetsen (ipv 
bij het opstaan). Uiteraard organiseerden we ook de 
bijbehorende poetslessen met o.a. duidelijke instructie-
kaarten. 
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Gelukkig weerzien 
Uit het oog, uit het hart? In Nepal gaat dit bekende 
gezegde zelden op. Veel vrijwilligers krijgen een nauwe 
band met de lokale bevolking. Sanneke is daar een 
prime example van. Sinds haar maand vrijwilligerswerk 
in Thulachaur in 2008 kwam ze al 2 x terug naar Nepal. 
Afgelopen najaar bracht ze zelfs haar moeder en tante 
mee.  Het weerzien met het  gastgezin waar Sanneke 
destijds verbleef, was zeer warm.  Uiteraard stak ze de 
handen uit de mouwen op het schooltje. Deze keer nam 
ze samen met haar moeder de speeltoestellen op het 
schoolplein onder handen. Die gaan met frisse kleuren 
het nieuwe jaar in. (zie grote foto achtergrond) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serachour – Ook zonder zelf naar Nepal te vliegen vergeten 
onze ex-vrijwilligers Nepal en de kinderen daar niet snel. 
Graag maken ze gebruik van de ‘maya koeriersdienst’ om 
pakketjes af te laten leveren. Zo konden we laatst een viertal 
jongens uit het CSF programma in Serachour blij maken met 
een partij voetbal shirts / broeken. Voor sommige waren de 
Nederlandse maten een beetje ruim, maar dat kon de pret 
niet drukken. Uiteraard wilden ze op de foto. Danyebad Jilt. 
 

Op bezoek bij … 

Maya Koerier levert af  

Pokhara – Herinner je je ons kerstverhaal van 2012 nog? Het 
schrijnende verhaal van Purna? [nieuwsbrief 61]  Begin 2013 
lieten we jullie weten dat het na ons ingrijpen beter met haar 
ging, stukken beter zelfs. Dankzij de fondsenwervende bingo, 
opgezet door Bonnie aan het begin van vorig jaar, konden we 
bijspringen in de kosten voor de operatie en gaven we haar 
weer een sprankje hoop. Afgelopen najaar was Bonnie voor 
het eerst sinds een aantal jaar zelf weer in Nepal en uiteraard 
stond een bezoek aan Purna op het programma. Een bijzonder 
moment om haar weer opgeknapt te zien. Met Samuel gaat 
het ook goed, hoewel hij jammer genoeg nog niet naar school 
gaat.  Daar komt het aankomend jaar verandering in. 
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Arnakot –  Ook in het verafgelegen Arnakot kwam de 
Maya koerier langs (hier in de gedaante van stagiaire 
Hanneke). In dit geval bracht ze bureaulampjes op 
zonne-energie. Een lumineus idee, vooral tijdens deze 
donkere winterse dagen.  
Hanneke is met haar studie regional development and 
innovation (Hogeschool van Hall Larenstein) de perfecte 
persoon om het gebied van Arnakot voor ons in kaart te 
brengen. Twee maanden heeft ze te midden van de 
bevolking gewoond en uitvoerig onderzoek gedaan, met 
het oog op eventuele toekomstige projecten daar. De 
eerste uitkomsten van het onderzoek zijn met de 
betrokken partijen besproken. Het uitgebreide rapport 
verschijnt binnenkort. 
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Verkiezingen 2013 
Nepal – 2013 was dan eindelijk het jaar van de 
verkiezingen. Op 19 november j.l. ging Nepal naar de 
stembus. Doel was het vormen van een groep van 
afgevaardigden om een nieuwe grondwet te schrijven. 
Sinds 2008, met het aftreden van de toenmalige koning 
Gyanendra, was de grondwet van Nepal niet meer van 
kracht. Toen waren er ook al verkiezingen geweest, maar 
de groep die daaruit ontstond slaagde er keer op keer 
niet in om een nieuwe constitutie op te stellen.  
De huidige verkiezingen gingen gepaard met enkele 
ongeregeldheden hier en daar. In Pokhara hoorden 
vrijwilligers van stichting Maya tweemaal een bom 
afgaan, die gelukkig meer schrik aanjoeg dan schade ver- 
oorzaakte. In Kathmandu was dat pijnlijk anders: daar 
raapte een jongen van 12 op straat, wat hij dacht, een stuk 
speelgoed op, toen het in zijn hand ontplofte. Met 
ernstige verwondingen aan hand en gezicht werd hij in 
het ziekenhuis opgenomen. 
De democraten hebben uiteindelijk de meeste stemmen 
gekregen (de vorige verkiezingen waren de Maoïsten nog 
de grote winnaar, de politieke partij die voortgekomen is 
uit het leger rebellen dat 10 jaar lang de burgeroorlog 
heeft gevoerd tegen het koningshuis en het regerings--
...... 

leger). De meeste mensen in de Harpan vallei die wij 
spreken zijn erg gelukkig met de uitslag. Zij zien alsnog 
nieuwe hoop voor Nepal! 
 
Hieronder zien we (een deel van) de stemkaart van de 
afgelopen verkiezingen. Opvallend is het gebruik van 
symbolen voor de politieke paartijen i.p.v. de namen. Dit 
uiteraard omdat veel mensen in Nepal nog steeds niet 
kunnen lezen en schrijven. 

Licht in donkere dagen 
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Het Snow View effect 
Snow View Boarding School, Tallo Hemja – Het is haast 
on-Nepalees, zoals de Snow View school met grote 
stappen vooruit gaat. Die voortvarendheid is vooral te 
danken aan de bezieling van Bishnu Devi die aan het 
roer staat van deze school die al ruim 550 leerlingen telt 
en nog steeds groeit.  
Het was amper 6 maanden sinds ons laatste bezoek en 
toch is inmiddels aan de noordkant van het terrein een 
3 verdiepingen tellend gebouw verrezen voor de 
toekomstige uitbreiding met klas 11 en 12 [een soort 
pre-HBO, red.] Met een glimlach wees Bishnu naar de 
bovenste 2 lokalen. ‘voor de Maya vrijwilligers, kamers 
met een eigen toilet. Dan kunnen ze hier overnachten 
als ze willen en hoeven ze niet bij mijn schoonouders in 
te wonen.’ Bishnu Devi woont zelf ook op school om 
haar 40+ intern zittende leerlingen bij te staan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport is vaak een ondergeschoven kindje binnen het 
lesprogramma. Het gebrek aan materialen en een 
deugdelijke sportaccommodatie zijn vaak de redenen 
dat er niet regelmatig gesport wordt op scholen. Zo 
niet op Snow View. De school heeft zijn eigen 
voetbalteam dat regelmatig traint. Afgelopen seizoen 
nam het elftal deel aan het scholentoernooi (met 75 
deelnemende teams) en won zowaar de cup. 
 
 
 
 

Een ander vlak waar de school in uitblinkt is de 
aandacht voor EHBO. Jaren geleden maakte Bishnu 
deel uit van de eerste lichting leraren aan wie stichting 
Maya de EHBO cursus gaf. Het jaar erna, toen leraren 
van andere scholen vroegen om een opfriscursus, was 
Bishnu op eigen initiatief al met het Nepalese Rode 
Kruis in gesprek om jeugd-EHBO op te nemen in het cur-
riculum van de hogere klassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bishnu Devi in de EHBO ruimte van de school. 
 

Tegenwoordig heeft de school een eigen EHBO lokaal 
met o.a. een prima uitgeruste medicijnkast. Een 
verpleegster komt jaarlijks een healthcheck afnemen 
onder de leerlingen. Zo worden bijvoorbeeld ogen en 
oren gecheckt.  
Maar onze Bishnu ziet nog meer mogelijkheden voor 
onderwijs dat onder de noemer gezondheid kan vallen. 
Zo gaven vrijwilligers van Maya afgelopen zomer lessen 
over gezonde voeding en zijn er op dit moment 
stagiaires uit Tilburg die de leerlingen van de 
middelbare school vertellen over alcohol en drugs en 
alles wat daarbij komt kijken. In de volgende nieuws-
brief laten we hen daar graag uitgebreid over vertellen. 

 (wordt vervolgd…) 
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Vacatures                      Gezocht 
Gezocht:  expert MS Access 2010 
Heb je ervaring met Access 2010 en kan je met al 
het gemak van de wereld databases ontwerpen, 
tabellen linken en formulieren en queries opstellen? 
Dan zijn we op zoek naar jou! We willen graag het 
e.e.a. in een database onderbrengen zodat we ons 
werk  efficiënter kunnen uitvoeren. 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 / SWIFT = 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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Stagiairs bezoeken Swayambunath met Kerst. 

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. 
 
Foto’s van: 
Hanneke Lemstra 
Ivo Geurts 
Lok Raj Adhikari 
Maarten Claassen 
Nieke Binnendijk 
René Voss 
Tulasi Adhikari 
 
Eindredactie: 
René Voss 
 


