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Woord van het Bestuur 

  
Stichting Maya is het jaar 2010 gestart met een 
nieuw gezicht in het bestuur. Onze secretaris 
Tamara Maerschalck heeft na 5 jaar besloten 
haar functie in het bestuur beschikbaar te 
stellen. Ze heeft het geluk om voor onbepaalde 
tijd op reis te kunnen gaan en dat bleek een 
gepast moment om het stokje door te geven. De 
persoon die in het bestuur zitting heeft genomen 
is Jerome Deliege. Jerome is in 2008 twee maal 
vrijwilliger geweest in het dorp Adhikaridanda.  
 
Hoogtepunten dit jaar waren ongetwijfeld de 2 
reizen die voor het eerst hebben plaats-
gevonden. Het Merlet College uit Mill heeft met 
een groep van 20 leerlingen de projecten van 
stichting Maya bezocht in het kader van het 
thema: ‗het ontmoeten van leeftijdsgenoten aan 
de andere kant van de wereld.‗ Het programma 
omvatte o.a. een vijfdaagse trek en uiteraard 
een verblijf in Serachour. De leerlingen 
logeerden bij gastgezinnen en konden zo 
letterlijk proeven van het Nepalese leven. Een 
unieke ervaring op zich!  Ze doneerden € 10.000 
voor onder meer de aanleg van een basketbal-
veld, de aanschaf van 40 zonnelampen en de 
bouw van 4 biogasinstallaties. 
 
Ook was er in november de reis van enkele 
sponsors en belangstellenden waaraan ook de 
penningmeester van de stichting heeft 
deelgenomen. Ze heeft ter plekke kunnen vast-
stellen wat er met het geld van de stichting 
bereikt is. Als compensatie voor de CO2-uitstoot 
van de vliegreis heeft ook deze groep geld 
gedoneerd voor de bouw van biogasinstallaties.  
 
We willen al onze donateurs en sponsors heel 
hartelijk danken voor hun steun. Met name de 
1% club die zich heeft ingezet om € 2100 binnen 
te brengen, nodig voor de bouw van bieb in 
Thumki en die in 2011 de kleuterklas in Harpan 
financieert. Tevens hebben we donaties 
ontvangen van de Lambertusschool uit Maas-
bommel, de Polhaar uit Dalfsen, het Canisius 
College uit Nijmegen en het UMC Radboud, 
AUV uit Cuijk, Vraag en Aanbod uit Wijchen en 
van het PLOS gemeente Wijchen.  
 
Daarnaast willen wij de vrijwilligers en stagiairs 
bedanken voor hun inzet en enthousiasme. 
Zonder hun bijdrage zouden veel projecten geen 
doorgang kunnen vinden.  
 
Namens het bestuur van Stichting Maya. 
 
Jan Kruyt,  
Voorzitter 
 

 Message by the Board 

 
The Maya Foundation started the year 2010 with 
a new board member. Our secretary Tamara 
Maerschalck decided to give up her position. 
She had the fortune to be able to go on a world 
trip for an undetermined period of time and that 
seemed an appropriate moment to give the 
opportunity to someone else. We thus welcome 
Jerome Deliege in our midst. Jerome already 
volunteered in Nepal twice in 2008, in the village 
of Adhikaridanda. 
 
Highlights of this year were undoubtedly the 2 
trips to Nepal that we organized for the very first 
time. Students of the Merlet College visited 
projects of the Maya Foundation while ‗meeting 
youngsters at the other side of the globe‘. The 
program included a five day trek and a stay in 
Serachour Village. The students stayed at host 
families and could thus literally get a taste of 
Nepali life. They also donated € 10.000 for 40 
solar lights and the construction of an outdoor 
basketball court as well as the construction of 4 
biogas plants. 
 
Then in November there was the trip for 
sponsors. Our own treasurer was part of the 
group and could thus see with her own eyes 
what has been achieved with the Foundation‘s 
funds up to date. To compensate the group‘s 
flight‘s carbon emission the group made 
donations for the construction of another biogas 
plant. 
 
We would like to take this opportunity to thank 
all sponsors and donors for their support. We 
would especially like to mention the 1%club who 
raised over € 2100 for the construction of the 
library in Thumki. We also received important 
donations from several schools, a hospital, a 
company and the local government. 
 
Finally we would like to thank our numerous 
volunteers and interns for their effort and 
enthusiasm. Without their contribution many of 
our projects would not have been completed. 
 
Chairman of the Maya Foundation  
Jan Kruyt 
 
 
 
 
 
 
This Annual Report has not completely been 
translated into English. The narrative parts 
concerning the different projects are just 
presented in Dutch. If you would, however, like 
to have more information, please contact us. 



Stichting Maya – Jaarverslag 2010  

The Maya Foundation – Annual Report 2010     Pagina 3 van 20 

 
 

 
 
 
Inhoudsopgave 
  

Woord van bestuur          pag. 2 

Inhoudsopgave                                pag. 3 

Feiten en cijfers                                 pag. 4 

Missie, doelen en aanpak    pag. 5 

Projecten gedurende 2010           pag. 6 

Financiële resultaten 2010           pag. 19 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table of contents 
 
Message by the board page 2 

Table of Contents page 3 

Facts and figures page 4 

Mission, goals and approach page 5 

Projects during 2010 page 6 

Financial results 2010 page 19 

 
   

 
 
 
 

  



Stichting Maya – Jaarverslag 2010  

The Maya Foundation – Annual Report 2010     Pagina 4 van 20 

 

Feiten en cijfers 
  
 
Bouwprojecten gestart: 3 

ECD Harpan, bibliotheek Harpan 
 
Bouwprojecten opgeleverd: 2 

Bibliotheek Thumki, ECD Simpali 
 
Projecten geopend: 3 

EHBO post Serachour 
ECD Thulachaur, ECD Thulakhet 

 
Schoolpleinen opgeknapt: 4 

Simpali, Serachour,  
Thulachaur, Adhikaridanda 

 
Gymattributen twv 1700 euro op 4 scholen 

Simpali, Serachour,  
Thulachaur, Adhikaridanda 

 
Zonnelampen: 47 

Thulachaur 28, Serchour 16 
Weeshuis Pokhara 3 

 
Kleding uitgedeeld aan: 90 kinderen 

Thulachaur 50 
Serachour 40 

 
Biogasinstallaties gebouwd: 17 

Nayagau 12 
Serachour 5 

 
Meubilair gedoneerd: 1 school 

Adhikaridanda 
 
CSF studiebeurs: 16 kinderen 

Serachour 9 
Adhikaridanda 7 

 
Andere beurs: 11 kinderen 

Serachour 9 
Naudanda 2 

 
EHBO cursus: 23 deelnemers 

Uit 7 dorpen 
 
Dental camp: 500 mensen 

Serachour en Simpali 
 

Aantal vrijwilligers en stagiairs: 21 
 
Reizen: 2  

Merlet 27 personen 
herfstreis 7 personen 

 
Totaal aantal bezoekers uit NL: 68 
 
 

 Facts and figures 
      
 
Construction projects started: 

ECD Harpan, library Harpan 
 

Construction projects finished: 
Library Thumki, ECD Simpali 

 
Projects open for use: 

First Aid Post Serachour 
ECD Thulachaur, ECD Thulakhet 

 
School yards renovated: 4 

Simpali, Serachour,  
Thulachaur, Adhikaridanda 

 
Sport items for 1700 euro at 4 schools: 

Simpali, Serachour,  
Thulachaur, Adhikaridanda 

 
Solar lights donated: 47 

Thulachaur 28, Serchour 16 
Orphanage Pokhara 3 

 
Clothing donated to: 90 children 

Thulachaur 50 
Serachour 40 

 
Biogas plants constructed: 17 

Nayagau 12 
Serachour 5 

 
Furniture donated: 1 school 

Adhikaridanda 
 
CSF scholarship: 16 pupils 

Serachour 9 
Adhikaridanda 7 

 
Other type of scholarship: 11 pupils 

Serachour 9 
Naudanda 2 

 
First Aid training: 23 participants 

From 7 villlages 
 
Dental camp: 500 people 

Serachour en Simpali 
 

Number of volunteers and interns: 21 
 
Trips: 2  

Merlet 27 people 
Autumn trip 7 people 

 
Total number of visitors to Maya projects: 68 
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Missie, doelen & aanpak 
 

Ons Doel:  
Nepal is al jaren het armste land van Zuid 
Oost Azië. Dit heeft grote gevolgen voor de 
mensen en de samenleving als geheel. Het 
is ons doel om de zwakkere in de Nepalese 
samenleving een kans te geven door hen 
een helpende hand toe te steken. We 
richten ons hierbij op onderwijs en 
gezondheidszorg, en op de verbetering van 
levensomstandigheden, financiële positie en 
economische onafhankelijkheid. Wij geloven 
dat één persoon wel degelijk een verschil 
kan maken!  
 
Onze Visie:  
Onze stichting gelooft in de potentie van 
individuen. Een individu dat in onze ogen 
weer een onderdeel is van een groter 
geheel. Zo is een kind niet alleen maar een 
kind, maar ook onderdeel van een gezin, 
een klas, een school en een samenleving 
als geheel. Wij betrekken een omgeving in 
onze projecten en laten de projecten in 
deze omgeving op elkaar aansluiten. Op 
deze persoonlijke en directe manier denken 
wij de middelen die wij tot onze beschikking 
hebben optimaal te kunnen gebruiken.  
 
Onze Aanpak: 
Wij geloven in het aanspreken en het 
ontwikkelen van het potentieel van de 
Nepalese bevolking. Kant-en-klare 
oplossingen van buitenaf zijn vaak duur en 
leveren in de praktijk weinig op. Daarom is 
het belangrijk om zelfredzaamheid 
stimuleren en duurzame structurele 
oplossingen te creëren, wat precies is wat 
stichting Maya doet. Wij starten projecten in 
nauwe samenwerking met de lokale 
bevolking en volgen en sturen deze totdat 
de bevolking het roer zelf over kan nemen. 
Zo innoveren wij op zachte wijze in een 
eeuwenoude structuur die nu haar grenzen 
bereikt heeft. 

 Mission, goals & appraoch 
 

Our Goal 
Nepal has been the single poorest country 
in South East Asia for years now. Of course 
this has a big impact on the Nepali society 
and the people in it. We see it as our 
purpose to help the weak in this society by 
reaching out for them and providing them 
with help. Our main focus is on education, 
healthcare, economical independence, 
equality. We believe that one person can 
make a difference!  
 
 
 

Our Vision 
The Maya Foundation believes in the 
potential of the individual. This individual is 
an our vision part of something that is 
bigger then him,- or herself. E.g. a child is 
not just a child, it is also part of a class, a 
school, a family and a society as a whole. 
We involve a whole community in our 
projects and align the different projects in 
this community. In this way personal and 
direct way we optimize the efficiency in 
which our funds are used.  
 
 

Our Approach 
We believe in appealing to the potential of 
the Nepali people and help with its 
development. Turn-key solutions from 
abroad are often very expensive and have 
little effect. This why it is important to 
stimulate self-sustainability and invest in 
lasting and structural solutions. This is 
exactly what we do! We start projects in 
close cooperation with the local community 
and keep supporting and managing it until 
local people are not only willing but also 
ready to take over. In this way we softly 
innovate an ancient structure which as 
reached its boundaries. 
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<Adhikaridanda>   

 
 Parashu Primary in Adhikaridanda 
 

 
 Hekwerk 
 

 
 Nieuwe meubels op transport 
 

 
 Teacher training door PABO studente. 
 

 
Inleidng 
Parashu Primary School is de basisschool van 
het dorp Adhikaridanda. Ze hebben 7 groepen 
met in totaal ongeveer 120 kinderen. 
   
Schoolplein 
We hebben op het schoolplein van de school 
aan de westzijde een lang metalen hekwerk 
kunnen plaatsen inclusief een toegangspoort. 
Nu kunnen de kinderen wat intensiever 
balspelen doen zonder de hele tijd op te moeten 
letten of de bal niet in de afgrond verdwijnt. Ook 
hebben de koeien en buffels vanaf het pad nu 
geen toegang meer tot het grasveld van de 
school.   
 
Meubels 
Net als in 2009 werden ook in 2010 weer enkele 
lokalen uitgerust met nieuwe meubels.  
 
Stagiaire 
In het voorjaar liep Joelle (3e-jaars PABO 
studente) 3 maanden stage op de basisschool. 
Zij heeft aan de basis gestaan van beide 
bovengenoemde projecten maar bovenal heeft 
ze geholpen bij het verbeteren van het 
pedagogisch klimaat, met andere woorden: de 
sfeer in de klas. Hierbij greep Joelle terug op de 
workshop van haar voorgangers uit 2008 met 
als onderwerp ‗straffen en belonen‘. Kinderen 
hebben nu eenmaal een betere band met een 
leerkracht als ze niet, of zo weinig mogelijk, 
geslagen worden door die leerkracht. Een prima 
aanpak van Joelle die zonder de werkwijze van 
Nepalese leerkrachten direct te veroordelen 
gewoon laat zien dat het ook anders kan. 
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Janasiddha School in Harpan 
 

 
Leerlingen in de klas 
 

 
Werkoverleg met de aannemer op de 
toekomstige bouwlocatie 

 
Uitzicht vanaf het schoolplein 
 

<Harpan> 

 
Inleiding 
Harpan is een dorp op de heuvelrug tegenover 
Serachour. De basisschool is onlangs 
gerenoveerd en verkeert in goede staat. Maar de 
kleuterklas is tijdens die renovatie niet aan bod 
gekomen. Een schoolbibliotheek ontbrak 
overigens helemaal op deze school. 
 
Kleuterklas & bibliotheek 
Het bouwen van de nieuwe kleuterklas waarvoor 
de 1% club zich ingezet heeft, wordt uitgevoerd 
in combinatie met de bouw van de 
schoolbibliotheek van Harpan die eerder dit jaar 
door de PLOS is gefinancierd. Twee ruimtes 
onder één dak. Met dit dubbelproject breidt 
stichting Maya haar steun in de vallei uit naar 
een extra dorp.  
De verwachting is dat het gebouw wordt 
opgeleverd in februari 2011 en de officiële 
opening staat gepland voor april, met  de start 
van het nieuwe schooljaar. 
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<Serachour>   

 
Gymles met een parachute 
 

 
Tuki´s aan het opladen in de zon 
 

 
Kinderen met nieuwe kleding 
 

 
 Biogasinstallatie in aanbouw 
 

 
Stagiairs 
Louise en Evelien van de PABO Arnhem ver-
bleven 3 maanden in Serachour. Ze creëerden 
samen met hun studiegenoten in Thulachaur 
een workshop voor leraren in het geven van 
lessen in lichamelijke opvoeding en gaven die 
aan leraren op 5 scholen in de vallei. Dit dankzij 
hun kennis maar ook dankzij een subsidie van 
€1000 speciaal voor gymmaterialen. Voor dit 
bedrag werd flink geïnvesteerd in nieuwe 
materialen en als handleiding hierbij schreven 
de stagiairs een heus boekwerk met 27 
activiteiten die leraren met de kinderen kunnen 
doen. 
 
Schoolplein 
Het schoolplein in Serachour werd aan het eind 
van het jaar uitgerust met een ballenvanger. 
Een nieuw item in Nepal maar daarom niet 
minder populair! Ook doneerden we 2 mobiele 
goals. 
 
Tuki’s 
Elk jaar gaan een dertigtal scholieren van de 
Adarsha school 3 maanden intern om zich voor 
te bereiden op de eindejaarstoetsen. Dit valt 
altijd in de maanden december tot februari, als 
de nachten lang zijn en de elektriciteits-
voorziening te wensen over laat. Dat is uiteraard 
niet bevorderlijk voor het studeren. Vandaar dat 
we 16 tuki‘s hebben gedoneerd aan het hostel 
in Serachour. 
 
Kledingbank 
De kledingbank heeft in november kleding 
uitgedeeld aan alle kinderen van het CSF 
programma en aan nog een dertigtal kinderen 
van de armste gezinnen. 
 
Biogasinstallaties 
In Serachour zelf werden in 2010 een vijftal 
biogasinstallaties gebouwd. Alle 5 als CO2 
compensatie van reizigers die Stichting Maya 
bezochten vanuit Nederland.  
In het bijbehorende gehucht Naya Gau konden 
we zelfs voor ieder huishouden een installatie 
realiseren: 12 stuks in totaal.  
Omdat elke biogasinstallatie een toilet heeft, 
werken we zo langzaam toe naar een gemeente 
waarvan alle huishoudens voorzien zijn van een  
toilet. Dat zou een primeur zijn in ons deel van 
Nepal en een opsteker voor Stichting Maya.  
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Sirjana Secondary School in Simpali 
 

 
Opening basketbalveld  
 

 
Schommels en glijbaan. 
 

 
Carlijn en ‘haar’ kinderen. 
  

<Simpali> 

 
Schoolplein 
De Sirjana school in Simpali is een basisschool 
en middelbare school ineen met een groot 
schoolplein. De school kreeg afgelopen jaar een 
heus basketbalveld met 2 basketbalpalen op 
officiële hoogte gesponsord door leerlingen van 
het Merlet College, die 2 weken in Nepal hebben 
doorgebracht.  
 

Schoolreisje 
De leerlingen uit  de hoogste klassen van de 
Sirjana school hadden een uitstapje op de 
kalender staan: een bezoek aan Lumbini, de 
geboortestreek van Boeddha. Een lange busreis 
bracht ze naar het zuiden van Nepal aan de 
grens met India. Voor veel leerlingen de eerste 
keer zo ver van huis. Het CSF fonds zorgden 
ervoor dat ook de minderbedeelde leerlingen 
mee konden gaan. 
 

Vrijwilligers 
Marloes, Ilse en Kim: 3 kersvers afgestudeerde 
PABO-studentes hebben  hun opgedane kennis 
in de praktijk gebracht op de middelbare school. 
Ze wilden graag het adaptief onderwijs 
introduceren. Door middel van voorbeeldlessen 
en workshops werd een heuse lerarentraining 
gestalte gegeven. Het onderwerp was ‗het 
directe instructiemodel.‘ Het lerarenteam van 
Sirjana bleek bijzonder gemotiveerd en de 
nieuwe technieken werden dan ook snel 
opgepakt, eigengemaakt en—most important of 
all—toegepast.  
Een sponsoractie die ze thuis hadden opgezet 
zorge ervoor dat we het schoolplein konden 
uitrusten met schommels en een glijbaan. 
 
PABO-Stagiaire 
Behalve afgestudeerde PABO‘ers mocht Sirjana 
zich ook verheugen op een PABO‘er in 
opleiding. Daar waar haar medestudenten uit 
Arnhem hier in het voorjaar ´slechts´ een 
workshop hadden gegeven over bewegings-
onderwijs, besteedde Carlijne de gehele 3 
maanden van haar stage aan Sirjana. Opnieuw 
was er een beurs, ditmaal van 600 euro, die 
hielp bij de aanschaf van extra materialen en 
bijvoorbeeld een tafeltennistafel mogelijk 
maakte. Ook nam Carlijne, samen met vrijwilliger 
Marijn, de bibliotheek onder handen en werden 
er weer een paar lokalen fris geverfd. 
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<Thulachaur>   

 
Bewegingsonderwijs op het veldje. 
 

 
Kleding sorteren voor Thulachaur. 
 

 
Jasper, kleuterjuf en kleuters 
 

 
Blije kinderen en een trotse leraar 

 
Stagiairs 
Yannick en Koen van de Pabo Arnhem hebben 
3 maanden lang op de school in Thulachaur het 
bewegingsonderwijs onder de loep genomen. 
Samen met collega-studenten, die in het dorp 
Serachour waren geplaatst, hebben ze ook een 
dag kleding uitgedeeld aan alle schoolgaande 
kinderen in Thulachaur. 
 
Peuterspeelzaal 
Het gloednieuwe lokaal van de peuterspeelzaal 
in het dorpje Thulachaur werd in het vroege 
voorjaar opgeleverd.  
Met fondsen van Marijke, een vrijwilligster in 
Thulachaur uit 2009, hebben we het speelveldje 
naast het lokaal aangepakt om de kleuters een 
veilige speelplaats te beiden. Het veldje is 
genivelleerd en er is een hek geplaatst. 
Onze stagiair Jasper (van de Hogeschool 
Utrecht  Amersfoort) heeft in de herfst de laatste 
hand gelegd aan inrichting en uitrusting van de 
peuterspeelzaal zelf. Jasper heeft ook nog 
geholpen met de sollicitatieprocedures voor de 
functie van kleuterjuf zodat de kleuters 
professioneel opgevangen worden. 
 
Een oude bekende 
In oktober kwam vrijwilligster Sanneke uit 2008 
even langs bij haar oude school en gastgezin. 
Behalve een paar dagen intens plezier, bracht 
ze ook de middelen mee voor een schommel. 
 
Tuki’s 
Een tuki is een lamp die werkt op zonnecellen 
en die een heel vertrek kan verlichten. Stichting 
Maya heeft een twintigtal gezinnen in 
Thulachaur kunnen voorzien van een tuki. Dat 
zijn alle gezinnen met kinderen op school. Dus 
alle schoolgaande kinderen kunnen nu ‘s 
avonds huiswerk maken.  
 
School bibliotheek 
In december heeft de schoolbibliotheek van het 
dorpje Thulachaur een volle doos boeken 
ontvangen via Biblionef. Blije kids en een trotse 
leraar. 
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Feestelijke opening van de nieuwe 
kleuterschool 

 
Juf Saraswati en kaar peuters  

<Thulaket> 

 
Kleuterschool in Thulakhet  
Een dik jaar fondsenwerven en een klein jaar 
vol bouwactiviteiten leverden een prachtig 
resultaat op: de nieuwe kleuterschool in 
Thulakhet. De kleuterschool ligt midden in de 
rijstvelden, vlakbij de bestaande basisschool en 
bestaat uit 4 lokalen. Op 3 maart 2010 was de 
officiële opening.  
 
De muurschilderingen in één van de nieuwe 
kleuterklaslokalen zijn een kunstwerk op zich: 
Het is een waar panorama geworden met 
vrolijke figuren uit zowel Jungleboek als Winnie 
de Pooh. Vanaf 14 april 2010, traditioneel de 
start van het nieuwe schooljaar in Nepal, is het 
gebouw in gebruik genomen. Vanaf dat moment 
is ook de bijbehorende basisschool ontlast, 
want tot voor kort zaten de kleuters in de 
lokalen bij groep 3 en 4. 
 
In 2011 willen we een training geven aan de 
leerkrachten van Thulakhet en tegelijkertijd het 
assortiment educatieve materialen voor de 
leeftijdsgroep peuters en kleuters flink uit-
breiden. 

 

< Thumki bibliotheek >   

 
Bibliotheek in aanbouw 

 
De bibliotheek in het laatste stadium 

 
Thumki 
Aan de andere kant van Pokhara vinden we het 
dorpje Thumki. De school hier is zowaar 
gemaakt van golfplaten. Bloedheet in de zomer, 
koud in de winter en je kan elkaar 4 lokalen 
verder letterlijk verstaan. Belabberder kan haast 
niet. Via een oud-docent van de basisschool in 
Serachour kregen wij het verzoek om 
assistentie. Nu is een hele school bouwen best 
een opgave, dus we besloten te beginnen met 
één lokaal; de bieb. Daar kan immers iedereen 
gebruik van maken. 
 
Schoolbibliotheek  
In januari 2010 kwamen voldoende fondsen 
beschikbaar om de schoolbibliotheek van 
Thumki, waar we al een bescheiden start mee 
hadden gemaakt, af te bouwen. De 1%club uit 
Amsterdam was enthousiast om de fondsen-
werving van het project op zich te nemen, onder 
voorwaarde dat Stichting Maya zelf ook een 
aandeel zou leveren. Dat gebeurde.  
De inrichting zal plaatsvinden in 2011. Een deel 
van de boeken wordt gedoneerd door Biblionef.  
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Stap 1: ronde kuil graven op het erf 
 

 
Stap 2: muurtje metselen, kuil dicht-
gooien en koepel van klei maken 

 
Stap 3: Koepel bepleisteren en pijp 
plaatsen 

 
Stap 4: Overflowbak en toilet maken 
 

<Biogas installaties> 

Een biogas installatie bestaat uit een 
ondergrondse tank en een toilet. Door de 
fecaliën van mensen op te vangen in een 
ondergrondse tank kunnen de gassen die daar 
vrijkomen worden afgevangen en opgeslagen 
totdat ze via een pijp naar de keuken worden 
geleid waar erop gekookt kan worden. Dit geeft 
daar een schone verbranding waar geen rook 
bij vrij komt en die daarom niet schadelijk is voor 
de gezondheid. Het bespaart tevens veel 
brandhout en is dus milieuvriendelijk omdat het 
de bossen spaart en de CO2 uitstoot vermindert. 
Ook bespaart het de ruggen van de vrouwen die 
het hout dragen van het woud naar de keuken. 
Als laatste kan de biogasinstallatie ook de 
uitwerpselen van het vee omvormen tot biogas, 
gas wat anders zo in de buitenlucht zou 
verdwijnen. Het restproduct is een mest die veel 
beter is voor het land dan de oorspronkelijke 
uitwerpselen zelf. Dit komt met name omdat een 
deel van de ziektekiemen in de mest 
onschadelijk zijn gemaakt tijdens het 
fermentatieproces. 
 
Vlakbij Serachour ligt een gehucht bestaande 
uit een dozijn boerderijen met de naam 
Nayagau. Letterlijk betekent dat ―nieuw dorp.‖ 
Eén ding is er zeker nieuw in het dorp: de 12 
moderne biogasinstallaties die Stichting Maya 
daar in 2010 heeft gerealiseerd. Het project ter 
waarde van 6000 euro werd mogelijk gemaakt 
door een gift van de Unica Foundation. Omdat 
Nepalezen twee maal daags warm eten, en dus 
ook koken, kan een biogasinstallatie meestal 
niet in de algehele behoefte voorzien. 
Tegelijkertijd werden de 12 huishoudens dan 
ook voorzien van rookloze ovens. Dat zijn 
opnieuw 12 gezinnen die dus niet meer in de 
rook zitten en die veel minder brandhout hoeven 
te kappen om hun dagelijkse potje te koken. En 
ook 12 gezinnen die nu een toilet hebben en 
hun behoefte niet meer buiten op het veld 
hoeven te doen! 
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<EHBO post >  

 
Nieuw ingerichte EHBO-post 
 

 
Dhurga met haar persoonlijke trainers 
 

 
On the job training 
 

 
Feestelijke opening 
 

 

Het verbeteren van de leefomstandigheden is 
een van de speerpunten van stichting Maya. 
Een betere gezondheidszorg hoort daar ook bij. 
Aangezien het dichtstbijzijnde ziekenhuis enkele 
uren lopen is, is de aanwezigheid van minstens 
één EHBO-post in de vallei een absolute 
noodzaak.  
De te behandelen problemen zijn de gewone 
huis, tuin en keukenproblemen als: snijwonden, 
valwonden, kloven, hoesten. Maar door deze 
problemen direct te behandelen voorkom je 
erger. Daarnaast heeft de post een functie in 
het doorverwijzen naar de regionale Health post 
of het ziekenhuis als dit nodig mocht zijn. 
 
In het dorp Serachour is dit jaar een nieuwe 
EHBO post ingericht op een meer centrale 
plaats in het dorp, beter bereikbaar voor de 
mensen aangezien de post nu naast de 
melkcoöperatie gelegen is waar veel mensen ‘s 
morgens hun melk inleveren. 
De post is van binnen geschilderd, er is zeil 
aangebracht, er is een brancard aangeschaft, 
nieuw meubilair met o.a. een goed afsluitbare 
kast en allerlei medicijnen en verbandmaterialen 
die nodig zijn om eerste hulp te kunnen 
verlenen.  
 
De vrijwilligers Trudy en Nieke, beide kinder-
verpleegkundigen met jarenlange ervaring, 
hebben 3 maanden lang Dhurga, een vrouw uit 
het dorp, getraind om de EHBO Post te kunnen 
bemannen en de nodige hulp te kunnen 
verlenen.  
 
Op 8 december is de nieuwe post op feestelijke 
wijze geopend. De post is dagelijks op gezette 
tijden open en beslaat een gebied met zo‘n 
1000 inwoners. 
 
In 2011 komen er nog een aantal studenten 
geneeskunde uit Nederland vrijwilligerswerk 
doen op de post om indien nodig aansturing te 
geven. 
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Poetsles 
 

 
Check-up 
 

 
Behandeltafels op school 
 

<Dental Camp> 
 

In de rurale gebieden van Nepal is geen 
tandarts. Daardoor zijn er vaak problemen met 
het gebit bij kinderen en volwassenen. Het 
ontbreken van voorlichting en de beperkte 
financiële middelen zijn medeverantwoordelijk 
voor een slechte mondhygiëne maar het is 
vooral het ontbreken van het bewustzijn van de 
noodzaak van een goede orale gezondheid. 
 
In 2010 heeft Stichting Maya samengewerkt met 
een nieuwe lokale partner voor het uitvoeren 
van het tandartsenkamp. Dat is uiterst goed 
bevallen.  
Het aangeboden programma bestond uit het 
geven van voorlichting m.b.t. het gebit en 
mondgezondheid door een gespecialiseerd 
tandartsenteam. Er was een poetsles waarbij de 
kinderen leren poetsen en ze zich bewust 
worden van het belang van een goede 
mondhygiëne om gaatjes en mondproblemen te 
voorkomen. Vervolgens hebben alle kinderen 
tandenborstels en tandpasta gekregen. 
Tenslotte zijn de gebitten van alle aanwezige 
schoolkinderen nagekeken en werden ter 
plekke eenvoudige behandelingen uitgevoerd 
als het trekken van tanden en het vullen van 
gaatjes. Met name dit laatste, alsmede het feit 
dat nu ook volwassenen behandeld konden 
worden, was een grote plus vergeleken met het 
programma dat we vorig jaar konden bieden. 
 
We hebben in 2010 twee gemeenschappen 
kunnen bedienen te weten Serachour en 
Simpali. Alle kinderen zijn nagekeken en 
behandeld en veel volwassenen maakten van 
de mogelijkheid gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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< EHBO cursus >   

 
Verbandleer 
 

 
Theorie … 
 

 
… en praktijk: hier de stabiele zijligging 
 

 
Onze lokale partner: Rode Kruis Nepal 
 

 
Daar waar kinderen spelen, gebeuren ook 
ongelukjes. Dus is het noodzakelijk dat er op 
elke school in de vallei leerkrachten aanwezig 
zijn die kennis hebben van eerste hulp bij 
ongelukken. 
 
Om die kennis up to date te houden, uit te 
breiden en voor iedereen toegankelijk te maken, 
is het volgen van een EHBO cursus zeer nuttig. 
 
Elk jaar trachten we een EHBO cursus aan te 
bieden aan leerkrachten en dorpelingen. Zo ook 
dit jaar. Financiële steun kwam dit maal van de 
kant van het rode kruis uit Wijchen. De inhoud 
van de 4 daagse cursus is voor een groot deel 
door het Nepalese Rode Kruis opgezet en wordt 
ook door Nepalese medewerkers gegeven. Het 
grootste deel althans, want dit jaar waren we in 
de uitzonderlijke positie dat we in de personen 
van Nieke en Trudy twee zeer ervaren 
verpleegsters in ons midden hadden. Zij hebben 
dan ook een extra module verzorgd over EHBO 
voor kinderen. De cursus was een succes. Van 
de 23 deelnemers zijn er 20 met vlag en wimpel 
geslaagd.  
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Tuki’s worden met applaus in 
ontvangst genomen. 

 
Groepsfoto met tuki’s (Thulachaur) 

< Tuki > 
 

Tuki is een Nepalese term voor een lamp op 
zonne-energie. Er bestaan verschillende 
uitvoeringen en de meeste hiervan worden in 
Nepal gemaakt. Onze voorkeur gaat uit naar de 
mobiele tuki: lamp en zonnepaneel in één. Je 
kan de mobiele variant makkelijk meenemen 
naar het toilet, de stal, of even naar de buren. 
Ook kun je ze makkelijk ophangen. De mobiele 
tuki‘s zijn voorzien van LED-lampjes en 
verlichten een heel vertrek. Ze verbruiken een 
minimum aan energie dus één dag opladen is 
een hele nacht licht.  
De meeste dorpen in de vallei zijn aangesloten 
op het elektriciteitsnet maar er is slechts beperkt 
stroom op dat net. In Nepal wordt alle elektriciteit 
gewonnen uit waterkrachtcentrales. Echter die 
kunnen een groot deel van het jaar niet genoeg 
stroom opwekken vanwege het tekort aan water 
in de rivieren. Dan zijn tuki‘s een echte uitkomst, 
juist in de donkere wintermaanden als er weinig 
elektriciteit is en de kinderen veel studeren. 
Vanaf een jaar of 17 volgen veel leerlingen 
‗morning-classes‘ die om 6 uur ‘s morgens 
beginnen. Omdat het dan nog donker is, hebben 
ook die leerlingen veel baat bij de tuki‘s. 

 
< CSF school fonds >   

 
CSF kinderen uit Serachour 

 
CSF kinderen uit Adhikaridanda 

 
In 2010 hebben we de steun aan individuele 
kinderen uit de echte achterstandposities via het 
CSF kunnen voortzetten. 16 kinderen konden 
zo toch naar school en meedoen aan de 
bijbehorende activiteiten. Het CSF koppelt 
sponsors en kinderen direct aan elkaar met als 
gevolg dat het aantal kinderen bepaald wordt 
door het aantal sponsoren. Het grote voordeel is 
dat het CSF kinderen een beurs garandeert 
voor 5 jaar. Daarnaast hebben we in 2010 nog 
een tiental kinderen een andere beurs kunnen 
geven zodat ook zij naar school konden. 
 
Eind 2010 werd het idee opgevat om een 
tweede editie te starten van het CSF 
programma. Dat zou de andere kinderen ook de 
garantie geven van de termijn van 5 jaar en er 
zouden wellicht meer kinderen kunnen toe-
treden. Vrijwilliger Marijn bracht in 2 maanden 
tijd nog meer kinderen uit de vallei in kaart die 
dringend hulp behoeven. De bedoeling is om 
deze kinderen vanaf begin 2011 een plaats te 
bieden in het fonds zodat ze met de start van 
het nieuwe schooljaar, medio april, onbezorgd 
naar school kunnen. 
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Vrijwilligers uit het onderwijs geven 
muzieklessen 
 

 
Kennisoverdracht op leraren 

<Vrijwilligers en stagiars> 
 

2010 zag een explosieve groei in stagiairs en 
vrijwilligers. In het voorjaar mochten we 11 
mensen verwelkomen en in het najaar 10. In het 
voorjaar hebben we zelfs een stagiair uit 2008 
gevraagd terug te komen om te helpen de groep 
te begeleiden. In 1 jaar tijd hadden we meer 
vrijwilligers dan in al die jaren ervoor bij elkaar.  
Een nieuwe poot is hiermee geboren: het helpen 
verbreden van het draagvlak in Nederland m.b.t. 
ontwikkelingssamenwerking via deze mensen die 
het eerst persoonlijk ervaren en het daarna, na 
terugkomst in Nederland, uitdragen. 
 
Waar andere organisaties vrijwilligers vaak direct 
inzetten op de doelgroep (bv. les geven aan 
kinderen) probeert Stichting Maya altijd de 
duurzaamheid te vergroten door in eerste 
instantie kennis en enthousiasme over te dragen 
op de Nepalese  counterpart (bv. op de leraren 
via workshops). Zij op hun beurt kunnen dan de 
kinderen bereiken, ook nog lang nadat de 
vrijwilligers weg zijn. 
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Financiële resultaten 2010 
 

 
 

Financial results 2010  
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Baten en lasten  

(in euro‘s afgerond) 
 
Totale inkomsten                                      50865 

 
Inkomsten uit subsidie ............................ 2027 
Inkomsten uit scholen/instellingen ........ 13944 
Inkomsten uit sponsoring ....................... 1935 
Inkomsten uit particuliere giften ............ 11809 
Inkomsten uit CSF .................................. 3475 
Inkomsten uit collectes ..........................  2260 
Inschrijfgelden/verblijfskosten  
   mbt stagiairs en vrijwilligers ............... 10475 
Inkomsten cultuuruitwisseling ................. 3883 
Inkomsten uit rente ................................. 1057 

 
 
 
 

Totale uitgaven                                          48305 
 
Kosten projecten totaal .............................. 44016 
 

Kosten projecten gespecificeerd 
 
Projecten in Nederland ............................... 22 
Projecten voor scholen in Nepal ............. 9228 
Projecten voor gezondheid en  
   ontwikkeling in Nepal ........................... 8982 
Kosten Stagiaires Nepal ......................... 7536 
Kosten Vrijwilligers Nepal ....................... 4155 
Kosten diversen Nepal ............................. 931 
Projecten door partners uit Nederland ... 2971 
Projecten door partners uit Nepal ........... 1062 
Project Kinderfonds CSF ........................ 3705 
Project culturele uitwisseling .................. 5424 

 
 
Kosten overhead totaal ................................ 4289 
 

Kosten overhead gespecificeerd 
 
Contributies en Abonnementen ................ 192 
Telefoon, internet, fax ............................... 428 
Kantoorkosten .......................................... 112 
Reiskosten ................................................ 230 
PR/ Presentatiekosten ............................ 1483 
Algemene kosten ...................................... 966 
Bankkosten ............................................... 328 
Scholing vrijwilligers /bestuur ................... 550 

 
 

 Income and expenditure 
(in euro‘s, in round numbers) 

 
Total income                                               50865 
 

Income from subsidies ............................ 2027 
Income from schools ............................. 13944 
Income from sponsorships ...................... 1935 
Income from private gifts ....................... 11809 
Income from CSF donors ........................ 3475 
Income from door to door  ......................  2260 
Registration / accommodation fees 
   from interns / volunteers..................... 10475 
Income from cultural exchange prg. ........ 3883 
Income from interest ............................... 1057 

 
 
 
 

Total expenditure                                       48305 
 
Project expenditure total ............................ 44016 
 

Project expenditures itemized 
 
Projects in The Netherlands ........................ 22 
Projects in behalf of schools in Nepal ..... 9228 
Projects on health and  
   development in Nepal .......................... 8982 
Expenditures Interns Nepal ..................... 7536 
Expenditures Volunteers Nepal .............. 4155 
Expenditures miscellaneous Nepal ........... 931 
Projects by partners in the Netherlands .. 2971 
Projects by partners in Nepal .................. 1062 
CSF scholarships .................................... 3705 
Cultural exchange prg. ............................ 5424 

 
 
Overhead expenditure total .......................... 4289 
 

Overhead expenditure itemized 
 
Membership fees and subscriptions ......... 192 
Telephone, internet, fax ............................ 428 
Office supplies ........................................... 112 
Travel expenses ........................................ 230 
PR ........................................................... 1483 
General expenditures ................................ 966 
Bank fees .................................................. 328 
Training for volunteers / board members .. 550 

 

 
 

OVERHEAD 
 

Percentage overheadkosten  
ten opzicht van totale uitgave  .................... 8,8 % 
 

 
 

OVERHEAD COSTS 
 

Percentage of overhead costs  
in relation to overall expenditure .................8,8 % 
 

 


