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Serachour – Bouwen aan een betere toekomst voor het 
Nepalese kind, dat is zeker een slagzin die op Maya van 
toepassing zou kunnen zijn. Dat bouwen doen we ook 
letterlijk. De kleuterschool mag dan sinds een half jaar af 
zijn, onze bouwactiviteiten hebben zich de afgelopen 
maand verplaatst naar o.a. vijf nieuwe biogasinstallaties 
(zie pag. 3). Ook wordt er deze maanden weer volop 
geklust aan onze eco-dome.  
Met Bert opnieuw in Nepal kon een nieuwe bouwimpuls 
aan de dome niet uitblijven. Onder zijn vakkundige leiding 
hebben we de vloeren zowel binnen als buiten geheel 
kunnen realiseren, het keuken- en toiletblok voor een 
groot deel vorm weten te geven en de waterleiding 
binnenshuis aan laten leggen. Wat nu nog rest zijn de 
elektrische bedrading, de aansluiting op het elektrische 
net en op de waterleiding, het glas in de ramen en het 
toilet van tegels voorzien. Het einde komt in zicht! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nani laat Bert geen moment alleen, zo ook tijdens het 
tegelsnijden.  Chuda en Maya kijken toe vanuit de stal.   

Nijmegen – In september 2004 zag Stichting Maya 
officieel het levenslicht: inmiddels bijna 10 jaar geleden. 
Om dit heugelijk feit luister bij te zetten nodigen we 
jullie uit om op 21 september a.s. op onze receptie te 
Nijmegen. We hebben ons best gedaan om een 
wisselend programma aan te bieden van workshops en 
presentaties met voor ieder wat wils. Bestuursleden en 
leden van onze werkgroepen onderwijs, zorg en het CSF 
project zullen aanwezig zijn voor vragen van allerlei 
aard. We blikken kort terug op 10 jaar Maya en lichten 
een tipje op van de sluier van de doelen waar we aan 
willen gaan werken tijdens de aankomende jaren.  
Uiteraard wordt het e.e.a. omlijst met muziek en dans 
en een Nepalees hapje en een drankje. Geheel in 
Nepalese traditie!  
Laat via onze evenementpagina op facebook weten of je 
komt (of anders via een mail) en ook of je introducés 
mee denkt te brengen. Want we vertellen het verhaal 
van Maya ook graag aan nieuwe geïnteresseerden. We 
bieden uiteraard een speciaal programma voor de 
kleintjes, die komen bij Maya immers altijd op de eerste 
plaats.  
Datum:   zondag 21 september 2014 
Tijd:  13:00 – 17:00 uur 
Locatie:  Jewelheart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen 

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.400296323314474.99443.210682575609184&type=3
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Happy Holi                        Aktuele stages 
Pokhara – Het Hindoe feest Holi heeft sinds afgelopen 
jaar ook in Nederland enige bekendheid gekregen door 
o.a. de color run. In Nepal is het een knotsgek feest en 
wordt elk dorpje en stad een waar gekkenhuis, een 
beetje te vergelijken met carnaval in het zuiden van 
Nederland. Elk jaar kijken de Maya vrijwilligers er dan 
ook weer reikhalzend naar uit, niet in het minst als 
gevolg van de wilde verhalen van voorgaande lichtingen 
stagiairs.  
Ook de huidige groep liet zich niet onbetuigd en stortte 
zich in het feestgedruis. Halverwege de dag werd 
onderstaand plaatje geschoten waar nog grote stukken 
T-shirt maagdelijk wit te zien zijn en de gezichten van de 
stagiairs enigszins herkenbaar overkomen. Een paar uur 
later speelde op deze zelfde locatie een Nepalese band 
livemuziek met covers van o.a. de Red Hot Chilly 
Peppers en ACDC en was de meute in opperbeste 
feeststemming. Tegen die tijd waren zowel T-shirts als 
gezichten totaal bedekt met een dikke laag poeder uit 
een rijk palet Holi-colors en deinde er een vrolijk 
gekleurde massa over het plein. 
Daags erna waren de meeste gezichtjes weer schoon en 
fris, op hier en daar een streep groen in wenkbrauw of 
oor na. De eens witte T-shirts waren een ander lot 
beschoren... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crazy bunch bij Lakeside Center Point. 
 
 

Thulakhet / Pokhara / Annapurna – Om te voorkomen dat 
er in Nederland nu direct gedacht wordt dat onze 
stagiairs in Nepal alleen maar feestvieren, bij deze een 
korte opsomming van de huidige  stageactiviteiten:  
Drie studentes van de PABO hebben reeds een aantal 
workshops verzorgd voor leraren van de Siddha Barahi 
school in Thulakhet en zullen dit na de vakantie op de 
school in Serachour herhalen en uitbreiden. Twee 
studenten van de studie Sport Gezondheid en 
Management zijn druk bezig om groots opgezette 
sportevenementen voor te bereiden voor 3 scholen in de 
vallei. Drie studenten van de lerarenopleiding aardrijks-
kunde zullen binnenkort een publicatie uitbrengen over 
onze achtertuin: het Annapurna gebergte. En, last but not 
least, 1 studente jeugdzorg loopt stage op ons kinder-
tehuis in Pokhara van letterlijk ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat. Zij heeft al verschillende problemen 
gesignaleerd en weten aan te pakken. Dit team wordt 
volgende week nog aangevuld met een studente SPW en 
een afgestudeerde SPH-er welke beiden actief zullen zijn 
op dagopvangcentra voor gehandicapten in Pokhara. 
 

OUDE BEKENDE 
Ook oud-stagiairs blijven welkom bij Maya. Zo was Eva 
Groenier terug in Serachour waar ze onder de locale 
bevolking onderzocht heeft wat hun ideeën zijn voor de 
toekomst van de EHBO post. Sinds de overdracht 6 
maanden geleden is de post jammer genoeg gesloten. 
Een zeer waardevol onderzoek dus voor Maya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva deelt enquêteformulieren uit bij de melkcoöperatie. 

http://www.webgranth.com/holi-2013-wallpapers-download-latest-holi-2013-wallpaper-free
https://www.facebook.com/pages/Maya-Volunteer/179797578836896
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TU studenten steken handen uit de mouwen 
Dhikur Pokhari / Bidamani – “Wij kunnen dit, wij hebben 
hiervoor gestudeerd” horen we in Brabants accent op 
een Nepalees erf. Aan het woord is een van de TU 
studenten die in Nepal zijn op studiereis. 4 of 5 van zijn 
studiegenoten staan ondertussen een berg specie aan te 
maken. Dat er nog een brug te slaan is tussen jarenlange 
theorie en de praktijk blijkt wanneer 30 seconden later 
de speciekrater openbreekt en al het water wegstroomt. 
Zo hoort het dus niet. Luid gejuich onder de 
toeschouwers toont de positieve stemming die de hele 
week al overheerst. 
De mastertrack Building Technology van de TU in 
Eindhoven heeft een studievereniging wiens doel het is 
om de student in contact te brengen met de praktijk. Ze 
noemen zich heel gepast                   Een van de dingen 
die de club onderneemt zijn avontuurlijke bouwreizen 
naar ontwikkelingslanden.  
Nepal was de uitverkoren bestemming voor de editie 
2014 en 22 studenten vergezeld door 2 docenten waren 
eind februari ruim een week actief in de Harpan Vallei.  
Onderverdeeld in vier teams werden verschillende 
aspecten van de biogasinstallaties bekeken en be-
studeerd. Denk aan de optimalisering door het aan-
brengen van isolatiemateriaal (een hogere temperatuur 
in de ondergrondse tank resulteert namelijk in meer 
gasvorming) of het ontwerpen van een stap-voor-stap 
handleiding voor de aannemer of de eindgebruiker voor 
het geval er iets mis gaat en de productie van gas 
terugloopt. Resultaten hiervan werden zelfs in Pokhara 
gepresenteerd aan de overkoepelende organisatie voor 
biogasinstallaties en zeer enthousiast ontvangen. 
Maar er werd ook volop gebouwd! De lokale bevolking 
moest even wennen aan de witte helmen, maar 
naarmate de week volgde, ontstond er een ware klik 
tussen de twee partijen. Het was dan ook met 
gemengde gevoelens dat de groep  het dorp met de 
gastvrije bevolking een week later achter zich liet. Het 
gevoel was duidelijk wederzijds, want een van de 
voormannen liep er een beetje verloren bij nadat ‘zijn 
groep’ was vertrokken. 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROCKETSTOVE 
De docenten waren onder de indruk van de                      . 
die MAYA sinds kort op proef heeft in Nepal. Met name 
het ontwerp en de vormgeving werden lovend 
verwoord. Er werd slechts een ‘maartje’  bespeurd: het 
formaat mocht wel een slag groter. Een XL versie zeg 
maar. Dus misschien kunnen we dat terugkoppelen aan 
de makers van de stove: think big!  
 

VACATURE 
Uit dit TU avontuur is reeds een vacature ontstaan: het 
in kaart brengen van de huidige staat van de meer dan 
100 installaties in de vallei en vooral het helpen ver-
duidelijken van de remedies voor installaties die niet of 
niet goed meer presteren. Wie meldt zich aan? 

              SUPport. 

rocketstove 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.288419874641332.1073741832.179797578836896&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.288419874641332.1073741832.179797578836896&type=1
http://www.support.tue.nl/index.php/activiteiten/support-support
https://www.facebook.com/RocketWorksPtyLtd
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Simpani – De middelbare school Sirjana stond de 
afgelopen maanden in de schijnwerpers van Maya. 
Hieronder een kort verslag: 
 

TEACHER TRAININGS 
Het team leerkrachten op de Sirjana Higher Secondary 
School heeft begin dit jaar Henry en Margriet mogen 
verwelkomen, twee mensen met een jarenlange ervaring 
in het voortgezet onderwijs in Nederland. In de maand 
tijd dat het echtpaar op de school te gast was, hebben ze 
o.a een groep docenten gecoacht en getraind in de 5 
verschillende rollen van de docent en het interactief les-
geven. 
“Wij hadden al snel een klik met de docenten en hebben 
er ons heel welkom en thuis gevoeld. We hebben ook het 
gevoel dat we echt wat hebben kunnen bijdragen door de 
manier waarop we samen met de docenten en het 
management gewerkt hebben. Ook de keuze voor het 
gastgezin was perfect: we maakten heel snel deel uit van 
de hartelijke en liefdevolle ‘extended family’ van Jyothi en 
Hari. Bijzonder om er ineens een Nepalese familie bij te 
hebben. Er is al heen en weer gemaild en er is een pakje 
onderweg naar Jyothi met wat materialen voor de 
wiskundeles.” 

- Margriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henry toont het ‘certificate of appreciation’ dat hij en 
Margriet overhandigd hebben gekregen van Tika Ram. 

Sirjana School in de schijnwerpers 
DONATIE SCHOOLMEUBELS 
Ook op materieel vlak konden we iets voor de school 
betekenen. Op aanraden van Henry en Margriet hebben 
we geïnvesteerd in tafels voor de docenten zodat zij hun 
lesmateriaal binnen handbereik kunnen houden tijdens de 
lessen. Een grote verbetering. Haast onvoorstelbaar dat ze 
het al die jaren zonder hebben moeten stellen. Iets wat 
overigens mogelijk gemaakt is door een kerstactie van de 
leerlingen van het Canisius College te Nijmegen waar 
Henry schoolmanager en docent is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officiële overhandiging van de teacher desks aan de 
Sirjana school in de personen van de voorzitter van het 
schoolbestuur (m) en het schoolhoofd Tika Ram (r). 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/179797578836896/photos/a.191944450955542.1073741828.179797578836896/280731492076837/?type=1&theater
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Cuijk / Nepal – De Nederlandse middelbare school het 
Merlet College organiseert jaarlijks een reis naar Azië of 
Afrika. Dit was het 2e achtereenvolgende jaar dat een 
groep leraren en leerlingen op bezoek kwam bij 
Stichting Maya: 
 

LOSAR – TIBETAANS NIEUWJAAR 
De Merletters vielen met hun neus in de (yak)boter. De 
dag na aankomst in Nepal stond in het teken van Losar. 
Scholen zijn dan weliswaar gesloten, maar een aantal 
boeddhistische kloosters geeft die dag een voorstelling 
van de beroemde gemaskerde dansen. Een uniek 
schouwspel dat slechts eens per jaar wordt opgevoerd. 
Als kers op de taart mochten we ook nog blijven 
overnachten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kloosterplein als toneel voor de gemaskerde dansen. 
 

In de ochtend kreeg de groep een Tibetaans ontbijt 
gevolgd door een rondleiding van het klooster met al 
zijn gangen, ruimtes en pleinen. Boeiend! 
 

BEZOEK SIRJANA  
Het eigenlijke doel van de Merletters was een bezoek 
aan de middelbare school Sirjana. Aan deze school 
hebben ze in 2013 ook al een bezoek gebracht [zie NB 
64, red.] en hiervoor hebben de leerlingen het gehele 
afgelopen jaar geld ingezameld. 
 
 
 

Merlet College Cuijk – Nepal revisited  
DONATIE LAPTOPS EN MEUBELS 
Als vervolg op de gift van vorig jaar (een draadloze 
internetaansluiting) hadden de leerlingen 10 laptops 
meegebracht. Geen sinecure als je bedenkt dat ze via 
India gereisd zijn en al 10 dagen met de—toch best wel 
zware—laptops op stap waren.  
Behalve de teacher desks was het een wens van de 
school om per lokaal een grote groepstafel te hebben 
zodat de leraar met een groep leerlingen bv een 
practicumproef kan uitvoeren of een andere 
groepsactiviteit kan vormgeven. Te vaak wordt er in 
Nepal nog frontaal lesgegeven omdat de leerkrachten 
geen andere werkvormen gewend zijn, en als ze hiermee 
wel kennisgemaakt hebben (zoals op de Maya scholen) 
dan laat de infrastructuur andere vormen van lesgeven 
vaak niet toe. Door de donatie van het Merlet om te 
zetten in een 11-tal groepstafels hopen we deze laatste 
barrière te hebben weggenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent en organisator van de reis Ton Hesius overhandigt 
de eerste laptop. 
 

VERBLIJF GASTGEZINNEN 
En hoewel de groep een jaar eerder de vallei in de regen 
en met laaghandende bewolking moest aanschouwen, 
waren de goden hen deze keer veel beter gezind. Een 
strakblauwe hemel toonde de Himalaya in al haar pracht, 
en de temperaturen waren een stuk aangenamer. Een 
groot aantal van de leerlingen besloot de nacht door te 
brengen bij onze gastgezinnen in Adhikaridanda. Voor 
foto’s   zie  de fb-pagina’s van               of van het 
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Merlet. Maya 

Klik hier 
voor video 

https://www.youtube.com/watch?v=Gj-iceICxk4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/MerletgoesIndia?fref=ts
https://www.facebook.com/210682575609184/photos/a.572319962778775.129479.210682575609184/759328720744564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/210682575609184/photos/a.572319962778775.129479.210682575609184/759328720744564/?type=3&theater
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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  
We zouden graag in contact komen met mensen die 
naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage 
willen reserveren voor EHBO spullen en laptop(s). De 
spullen hoeven maar tot Kathmandu, dan komt onze 
agent ze bij je hotel halen! De meeste luchtvaart-
maatschappijen hebben hun limiet verhoogd van 20 
naar 23 kilo. Etihad staat zelfs 30 kilo toe. 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 de ‘ghats’ 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. 
 
Foto’s van: 
Hari Bhugain 
Mirian Wester 
René Voss 
Tika Ram Adhikari 
 
Eindredactie: 
René Voss 
 

https://www.facebook.com/pages/Maya-Volunteer/179797578836896

