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Woord van het Bestuur 

  
Hoogtepunt dit jaar was ongetwijfeld de bouw 
van het nieuwe atelier in Serachour. Hiervoor 
kwamen zowaar 6 bouwvakkers / klussers uit 
Nederland maanden op locatie wonen en 
werken. Een zeer bijzondere ervaring. Naast het 
realiseren van een uniek gebouw hebben de 
bouwvakkers ook de kneepjes van het vak 
doorgegeven aan hun Nepalese counterparts.  
 
Nieuw in de portefeuille van de stichting is vanaf 
voorjaar 2011 het IEC, een blindeninstituut in de 
stad Pokhara. In een paar maanden tijd vinden 
we fondsen om hen te voorzien van het brood-
nodige lesmateriaal. 
 
In november was er de reis van sponsors en 
belangstellenden waaraan ook een bestuurslid 
van de stichting heeft deelgenomen. De nadruk 
lag dit maal op het boeddhistische noorden en 
het vlakke zuiden. Als compensatie voor de 
CO2-uitstoot van de vliegreis heeft ook deze 
groep geld gedoneerd voor de bouw van 
biogasinstallaties.  
 
In Nederland hebben we in 2011 een serieuze 
start gemaakt met een serie bijeenkomsten 
samen met PABO studenten en hun docenten 
om meer structuur te krijgen in ons bijscholings-
programma voor Nepalese leerkrachten. Dit 
vertaalt zich naar gerichte stages voor PABO 
studenten en de daaruit voortkomende work-
shops voor leraren. 
 
We willen al onze donateurs en sponsors heel 
hartelijk danken voor hun steun. Met name de 
Unica Foundation wiens financiële steun een 
grote uitbreiding van het aantal biogas-
installaties mogelijk maakt en het 2College 
Durendeal wiens indrukwekkende kerstmarkt  
ruim 12000 euro opbracht.  
 
Uiteraard willen wij ook onze 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. 
 

 
 
 
 
 

Angelique Zaki-Voss 
Penningmeester 
 

 Message by the Board 

 
Highlight of the year was undoubtedly the 
construction of the new workshop. For this 
project alone 6 volunteers from the Netherlands 
lived and worked at the site for months on end. 
A very special experience. Not only did they 
construct a unique structure, they also passed 
on the tricks of the trade to their Nepali 
counterparts. 
 
New in the foundation’s portfolio since the spring 
of 2011 is the IEC, a training institute for the 
blind in Pokhara. In just several months time we 
were able to allocate funds to provide them with 
essential teaching materials. 
 
In November we hosted a trip for sponsors. Our 
own treasurer was part of the group. This time 
the focus was on the Buddhist part in the north 
and the flat terai region in the south. To 
compensate the group’s flight’s carbon emission 
members made donations for the construction of 
a biogas plant. 
 
In the Netherlands we have made a serious start 
with a series of meetings with the teacher 
trainers college’s students and teachers to 
create more structure in our training program for 
Nepalese teachers. This in turn means we are 
creating specific assignments for the interns in 
Nepal. 
 
Here we would like to thank our donors and 
sponsors for their support. Especially the Unica 
Foundation, whose financial contribution made 
the addition of many biogas plants a reality and 
the 2College Durendael whose Christmas 
charity fancy fair raised over 12000 euro.  
 
Finally we thank our numerous volunteers and 
interns for their effort and enthusiasm. Without 
their contribution many of our projects would not 
have been completed. 
 
For the board of the Maya Foundation  
 
Angelique Zaki-Voss 
Treasurer 
 
 
 
 
 
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. 
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Feiten en cijfers 
  
 
Bouwprojecten gestart: 2 

Atelier Serachour 
ECD Serachour 

 
Bouwprojecten opgeleverd: 2 

ECD Harpan 
bibliotheek Harpan 

 
Projecten geopend: 4 

ECD Simpali 
bibliotheek Thumki 

ECD Harpan 
bibliotheek Harpan 

 
Kleding uitgedeeld aan: 30 kinderen 

Serachour 30 
 
Biogasinstallaties gebouwd: 2 

Serachour 2 
 
Metalen ovens geïnstalleerd: 2 

Adhikaridanda 1 
Naudanda 1 

 

Meubilair gedoneerd: 1 school 
Schoolbibliotheek Thumki 

 
CSF studiebeurs: 23 kinderen 

Serachour 11 
Adhikaridanda 7 

Thulachour 2 
Kaskikot 1 

Nog te bepalen 2 
 
Andere beurs: 11 kinderen 

Serachour 9 
Naudanda 1 

Adhikaridanda 1 
 
Dental camp: 150 leerlingen 

Serachour 
Adhikaridanda 

 
Aantal vrijwilligers en stagiairs: 25 
 
Reizen: 1  

herfstreis met 11 personen 
 
Totaal aantal bezoekers uit NL: 47 
 
 

 Facts and figures 
      
 
Construction projects started: 2 

Workshop Serachour 
ECD Serachour 

 
Construction projects finished: 2 

ECD Harpan 
Library Harpan 

 
Projects open for use: 4 

ECD Simpali 
library Thumki 

ECD Harpan 
library Harpan 

 
Clothing donated to: 30 children 

Serachour 30 
 
Biogas plants constructed: 2 

Serachour 2 
 
Metal stoves constructed: 2 

Adhikaridanda 1 
Naudanda 1 

 
Furniture donated: 1 school 

Library Thumki 
 
CSF scholarship: 23 pupils 

Serachour 11 
Adhikaridanda 7 

Thulachour 2 
Kaskikot 1 

To be determined 2 
 
Other type of scholarship: 11 pupils 

Serachour 9 
Naudanda 1 

Adhikaridanda 1 
 
Dental camp: 150 pupils 

Serachour 
Adhikaridanda 

 
Number of volunteers and interns: 25 
 
Organized Trips: 1  

Autumn trip 11 people 
 
Total number of visitors to Maya projects: 47 
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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 oostzijde speelplaats 
 

 
 Frisse kleuren op school 
 

 
 PABO stagiair geeft voorbeeldles. 
 

 
Inleiding 
De Parashu Primary School is de basisschool 
van het dorp Adhikaridanda. Er zijn 7 groepen 
gehuisvest met in totaal ongeveer 120 kinderen. 
   
Schoolplein 
Nadat we in 2010 een hek aan de westzijde van 
het schoolplein hebben geplaatst, hebben we in 
2011 aan de oostzijde een lang metalen hek-
werk kunnen realiseren. Nu is het gehele 
schoolplein afgezet en kunnen de kinderen  
gerust allerlei balspelen doen zonder de hele 
tijd op te moeten letten of de bal niet in de 
afgrond verdwijnt. Ook hebben de koeien en 
buffels nu geen toegang meer tot het 
schoolplein.   
In het voorjaar, met het begin van het nieuwe 
schooljaar, werden de speeltoestellen weer 
eens geschuurd en geverfd. Zo gaan glijbaan 
en schommel jaren langer mee. 
 
Stagiairs 
In het voorjaar hebben 3 studenten van de 
PABO Nijmegen 3 maanden stage gelopen op 
de basisschool. Ze hebben in eerste instantie 
de workshops herhaald van eerdere stagiairs. 
Daarna hebben ze zich toegelegd op de 
volgende thema’s:  

 Het directe instructiemodel 

 De spanningsboog 

 Samenwerkend leren 

 De drie basisbehoeften 
 
Naast hun focus op didactiek en methodiek 
kwam ook de ouderwetse aanpak “handen uit 
de mouwen” aan bod: de hele school werd van 
een frisse laag verf voorzien en werd met 
vrolijke bloemen en vlinders versierd. 
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Janasiddha School in Harpan 
 

 
Leerlingen in de nieuwe bibliotheek  
 

 
Kleuters voor de nieuwe kleuterklas 

 

 
Uitzicht vanaf het schoolplein 
 

<Harpan> 

 
Inleiding 
Harpan is een dorp bovenop de heuvelrug aan 
de zuidkant van de vallei. Harpan heeft een 
basisschool en een middelbare school op 
hetzelfde terrein. Stichting Maya is pas sinds 
2010 betrokken bij deze school. 
 
Kleuterklas en bibliotheek 
Begin 2011 werden zowel de nieuwe kleuterklas 
als de nieuwe schoolbibliotheek opgeleverd. 
Beide lokalen zijn gebouwd met financiën die 
Stichting Maya speciaal voor dit doel ter 
beschikking heeft gesteld in 2010. De REDC 
(onze partnerorganisatie op het vlak van 
onderwijs) heeft vervolgens de inrichting van de 
lokalen uitgevoerd.  
De officiële opening vond plaats begin mei, vlak 
na de start van het nieuwe Nepalese schooljaar. 
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<Serachour>   

 
Ilse met ‘haar’ kleuters 
 

 
Niek en Niels op de sportdag  
 

 
Groep 7 en 8 met nieuwe kleding 
 

 
 Nieuwe biogas in aanbouw 
 

 
Stagiairs 
Ilse en Ellen van de Fontys Hogescholen 
verbleven respectievelijk 1 en 3 maanden in 
Serachour. Ilse deed voor Maya vooronderzoek 
naar de mogelijke introductie van Montessori 
materialen in de kleuterklassen. Ellen heeft zelfs 
haar afstudeeropdracht bij ons kunnen onder-
zoeken. 
 
Sportdag nieuwe stijl 
Onder leiding van de vrijwilligers Niek en Niels 
werd een sportdag georganiseerd in Serachour. 
De nieuwe stijl verwijst naar de aanpak waarin 
alle leerlingen verdeeld werden over een groot 
aantal teams en tegelijkertijd op verschillende 
onderdelen kunnen sporten. Tot we deze 
aanpak demonstreerden werden sportdagen in 
de vallei altijd gegeven met 2 teams die 
speelden en alle andere leerlingen die toekeken 
tot het hun beurt was om het veld te betreden.  
Het kostte wat organisatie en uitleg maar het 
resultaat was absoluut vernieuwend voor Nepal.  
 
Kledingbank 
De kledingbank heeft in maart nogmaals kleding 
uit kunnen delen. Deze keer zijn aan alle 
jongens van de bovenbouw aan de beurt 
geweest.  
In de zomer is de ruimte waar de kledingbank 
ondergebracht is afgebroken wegens de 
geplande nieuwbouw van de Montessori 
kleuterschool op deze locatie.  
 
Biogasinstallaties 
In het dorp Serachour werden eind 2011 een 
tweetal biogasinstallaties gebouwd. Het is een 
begin van een nieuwe reeks van 29 installaties 
die we samen met de Unica Foundation in de 
Harpan vallei gaan realiseren. 
 
Montessori kleuterschool 
Eind 2010 heeft de gemeenschap in Serachour 
eenstemmig besloten om het oude school-
gebouw af te breken om plaats te kunnen 
maken voor de nieuwbouw van de eerste 
Montessori kleuterschool van de vallei.  
In de zomer van 2011 hebben we met mensen 
uit het onderwijs een nieuw gebouw ontworpen 
en de constructie laten berekenen door een 
ervaren constructeur. Eind 2011 zijn er 
verschillende offertes aangevraagd bij Nepalese 
aannemers en vervolgens is de sloop begonnen 
van de bestaande school. 
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Kisor: de eerste CSF jongen  

 
De brug: hard aan vervanging toe 

<Thulachour>  

 
Inleiding 
Thulachour is een gehucht aan de zuidzijde van 
de vallei. De basisschool heeft 6 groepen en 
slechts rond de 60 kinderen in totaal. Van alle 
dorpen waar Maya actief is, ligt Thulachour het 
meest geïsoleerd. Hier zijn de inkomens het 
laagst en de kinderen het meest kansarm. 
 
Eerste CSF studiebeurzen 
Voor het eerst werden in 2011 studiebeurzen 
uitgereikt aan kinderen van de Saraswati basis-
school. Een bescheiden begin met Sushila en 
Kisor, een meisje uit de kleuterklas en een 
jongen uit klas 1. 
 
De brug 
Al jaren komt de vraag van de lokale bevolking tot 
reparatie van de brug tussen Thulachour en 
Serachour. De brug is immers een echte 
levensader voor de geïsoleerde gemeenschap.  
In juni beloofde een school in Nederland zich hard 
te maken voor de brug door de opbrengsten van 
hun jaarlijkse Kerstactie te doneren aan Maya. In 
december werd daarvan de omvang pas goed 
duidelijk: ruim 12000 Euro 

 

< Thumki >   

 
Leerlingen nemen boeken in ontvangst 
 

 
Leraren vullen nieuwe boekenkasten. 
 

 
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. 
 
Inrichting schoolbibliotheek  
In 2010 doneerde we al geld voor de bouw van 
de bieb. In 2011, na de oplevering van de bouw, 
doneerden we de middelen voor de inrichting. 
Boekenkasten, leestafels, en stoelen verrijkten 
de nieuwe maar toen nog kale ruimte. Tevens 
maakten we een reisje naar de afgelegen 
locatie met een aantal dozen vol boeken. 
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Blinde cursisten op de PC 
 

 
Luistertoets op het IEC 
 

<Pokhara Blindeninstituut IEC> 

 
Inclusion Empowerment Center  
In de stad Pokhara ligt vlakbij het universiteits-
terrein het Inclusion Empowerment Center 
(IEC). Begin 2011 werden we benaderd door 
Khom, de initiatiefnemer hiervan. Hij was op 
zoek naar vrijwilligers voor Engelse les voor zijn 
instituut waar jaarlijks zo’n 50 blinde studenten 
kosteloos (!) cursussen volgen. 
 
Computerles voor blinden 
We bezochten zijn instelling en waren onder de 
indruk van zijn enthousiasme en zijn aanpak om 
naast Engels ook computerlessen te geven aan 
blinden. We hebben hem dan ook een plaats 
gegeven in onze portefeuille met stageplaatsen. 
 
Tevens hebben we het IEC geholpen met de 
financiële middelen voor de aanschaf van een 
aantal sprekende E-book readers en speciale 
software die blinden en slechtzienden helpen 
met het wegwijs raken op de PC. 

 

< Weeshuis Pokhara >   

 
Weeshuis ‘our children home’ 
 

 
Jolanda en de kids: spelletjes spelen. 

 
Our Children Home 
Ook in de stad Pokhara, maar dan dichter bij 
het toeristische Lakeside, ligt het weeshuis “Our 
Children Home”. We kunnen bijna zeggen 
weeshuisje, want het is klein en schattig en ligt 
pal tegen het bos. Voor de 5 kinderen die er 
wonen is er genoeg ruimte en genoeg 
aandacht. Het gebouw ziet er prima uit en de 
faciliteiten zijn grotendeels in orde. Wel hebben 
we het weeshuis kunnen helpen met de 
aanschaf van verlichting op zonnecellen. 
 
Stagiaires.  
Teuntje en Jolanda van de Fontys HBO 
opleiding Pedagogiek hebben een maand stage 
gelopen op het weeshuis. Zij hebben geholpen 
met het tot stand brengen van een betere 
structuur en hebben een aantal adviezen 
uitgebracht die in de komende tijd stap voor 
stap uitgevoerd zullen worden. 
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< EHBO Post >  

 
Lis in actie: pleisters plakken. 
 

 
Tijdelijke post tijdens verbouwing. 
 

 
Uithangbord in Maya kleuren. 
 

 
Alles wordt genoteerd. 
 

 

Vrijwilligers 
Nog voor het nieuwe jaar van start ging had de 
EHBO post al zijn eerste vrijwilliger: Niels, 
vierdejaars student geneeskunde uit Nijmegen, 
die in afwachting van zijn co-schappen de 
handen uit de mouwen kwam steken in 
Serachour. Heel wat ijskoude morgens stond hij 
voor dag en dauw zijn mannetje op de post. 
 
In het voorjaar gaf hij het stokje door aan Lis. 
Als vierdejaars studente geneeskunde uit 
Maastricht bracht ook zij een hoop kennis en 
enthousiasme. Maandenlang stond zij 2 maal 
daags onze vaste kracht Durga bij op de EHBO 
post en daarnaast zette ze haar eerder 
opgedane kennis in Afrika in om voor ons 
voorlichtingen op te zetten in dagelijkse hygiëne 
voor de lokale bevolking. Een voorlichting die ze 
vervolgens liet geven door een lokale studente 
en wat zo’n succes werd dat het lokaal letterlijk 
uitpuilde van de mensen. 
 
Tijdelijk onderkomen 
Halverwege het jaar heeft de post een maand 
het veld moeten ruimen in verband met een 
verbouwing en heeft Durga vanaf een 
nabijgelegen veranda haar praktijk gerund.  
 
Een blik op de toekomst 
Vanuit Nederland broeide toen al weer de wens 
van de oprichters van de post, Nieke en Trudy, 
om in 2012 naar Nepal te gaan voor het vervolg. 
Tickets werden geboekt en plannen gemaakt. 
Nu gebleken is dat er met de post wel degelijk 
ingegaan is op een behoefte wordt het hoog tijd 
voor meer structuur en een duidelijker beleid. 
De wens is om te gaan naar een eerstelijns-
gezondheidszorg inclusief voorlichting.  
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‘aanplakbiljet’ voor free dental camp. 
 

 
De leerlingen uit Adhikaridanda 
melden zich aan. 

 
De check-up. 
 

 
Iedereen komt aan de beurt. 
 

<Dental Camp> 
 

Inleiding 
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. 
 
Nieuwe partner 
In 2011 heeft Stichting Maya de organisatie van 
het kamp overgedragen aan het REDC. Deze 
hebben contact opgenomen met een nieuwe 
lokale partner voor het uitvoeren van ons 
tandartsenkamp. Een beroepsopleiding voor 
tandartsen uit de stad Pokhara stuurde een 
team van 11 mensen!  
 
Het aangeboden programma bestond uit het 
geven van voorlichting m.b.t. het gebit en 
mondzorg. Er was ook 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.  Tenslotte zijn de gebitten van alle 
aanwezige schoolkinderen nagekeken en 
werden ter plekke eenvoudige behandelingen 
uitgevoerd.  
 
We hebben in 2011 jammer genoeg alleen de 
gemeenschap van Serachour weten te 
bedienen. Ook zijn volwassenen dit jaar niet in 
de gelegenheid geweest om deel te nemen. Wel 
zijn al onze CSF sponsorkinderen uit het dorp 
Adhikaridanda behandeld. 
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< Atelier >   

 
De bouwgroep: een kleurrijk team. 
 

 
De fundering wordt gelegd. 
 

 
Het storten van de vloer. 
 

 
Twintig lagen kleizakken later: de 
begane grond is bijna af. 
 

 
Inleiding 
In 2006 is stichting Maya begonnen met het 
trainen van een aantal vrouwen in het maken 
van lesmateriaal voor scholen. Een aantal jaren 
lang maakten zij tientallen verschillende 
materialen waaronder letterplanken en nummer-
slangen, blokkentorens en inlegpuzzels voor 
voornamelijk de kleuterklassen in de vallei. 
 
Atelier 
In eerste instantie bevond dit atelier zich op het 
erf van Huize Maya: bij regen of felle zon 
verhuisden we tijdelijk naar de veranda. Al snel 
was er dan ook behoefte aan een meer 
permanente werk- en opslagruimte. Helaas liet 
een goede oplossing op zich wachten. 
 
Nieuwbouw 
Na toezegging van fondsen die nieuwbouw 
mogelijk maakten, zochten we hard naar een 
geschikte locatie. Uiteindelijk vonden we die 
vlakbij de bestaande school. In het voorjaar van 
2011 nivelleerden we het stuk terrein en 
bouwden we een stabilisatiemuur. Tevens 
trokken we een waterleiding naar het perceel. 
Ondertussen waren studenten van de TU in 
Eindhoven druk bezig met het berekenen van 
de constructie zoals wij die voor ogen hadden.  
 
Klei, zakken en bamboe 
Gedurende de zomer vormde zich een groep 
vrijwilligers uit de bouw die 3-wekelijks bij elkaar 
kwam om moeilijkheden en mogelijkheden te 
bespreken. Uiteindelijk leidde deze denktank tot 
een heel ander ontwerp, namelijk een atelier 
gemaakt van zandzakken. Milieuvriendelijker en 
goedkoper dan staal en beton, en tevens veel 
makkelijker verkrijgbaar vooral op een af-
gelegen locatie als de onze. Het was absoluut 
‘out of the box’ maar daar staan we bij Maya wel 
voor open. 
Begin oktober arriveerde de ‘bouwgroep’ op 
locatie in Nepal en kon het avontuur pas echt 
beginnen. Nadat een graafmachine het grove 
voorwerk in een enkele morgen verrichtte 
vulden de groep vrijwilligers gedurende  
maanden zak na zak met klei. Een verlate 
moesson dreigde even roet in het eten te 
gooien maar tegen Kerstmis was het gebouw al 
20 lagen hoog en was de begane grond zo 
goed als af. Een prima stand van zaken om een 
winterstop in te lassen en na een kleine maand 
de draad weer op te pakken, vol frisse moed. 
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Werkplaatsmedewerkers geven uitleg 

 
Oven geïnstalleerd bij eindgebruiker  

< Metalen ovens > 
 

Al in 2005 zijn we gestart met het bouwen van 
kleiovens in Nepalese keukens. Dit om de vele 
problemen die gepaard gaan met de rook van 
een open vuur op te lossen. De kleiovens zijn 
makkelijk te bouwen, goedkoop en erg efficiënt. 
 
Ze kennen echter ook nadelen. Een daarvan is 
dat naast de rook ook een groot deel van het 
vuur in de oven blijft. Dat betekent dat er minder 
warmte vrijkomt; iets wat in de wintermaanden 
als zeer vervelend wordt ervaren door de 
bewoners. Een metalen oven zou een oplossing 
kunnen zijn aangezien metaal de warmte zeer 
goed geleid en zo de warmte vanuit de oven 
naar de omliggende ruimte kan stralen. 
 
Om als stichting alvast kennis te maken met dit 
type oven hebben we er reeds 2 geplaatst. 
Mochten we in de toekomst dan besluiten om 
over te stappen op dit soort oven dan hebben we 
vast reacties van gebruikers en kunnen we 
daarop inspelen. Bij het schrijven van dit 
jaarverslag is de winter net ingevallen en is het 
nog te vroeg voor een goede feedback, maar dat 
zal niet lang op zich laten wachten. 

 
< CSF school fonds >   

 
CSF kinderen uit Serachour 
 

 
CSF kinderen uit Adhikaridanda 

 
inleiding 
Het CSF is een programma dat sponsors en 
kinderen direct aan elkaar koppelt 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 door een schenking vastgelegd bij 
notariële akte. Daarnaast hebben we voor een 
aantal kinderen ondergebracht bij een andere 
beurs kunnen geven zodat ook zij naar school 
konden. 
 
In 2011 is een tweede generatie CSF kinderen 
van start gegaan. We zijn van 16 naar 23 
kinderen gegaan die nu een beurs krijgen voor 
5 jaar.  
 
Daarnaast geeft Stichting Maya aan 11 andere 
kinderen een incidentele beurs voor de duur van 
1 jaar, te weten voor het schooljaar 2011-2012.  
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Vrijwilligers en dorpskinderen 
 

 
Stagiairs en leraren worden één team 

<Vrijwilligers en stagiairs> 
 

2011 zag een verdere groei in stagiairs en 
vrijwilligers. In het voorjaar mochten we 12 
mensen verwelkomen en in het najaar zelfs 13.  
Voor het eerst hadden we met de bouw een grote 
groep vrijwilligers die niet verbonden waren aan 
onderwijs of gezondheidszorg. Een bijzonder 
gemotiveerde ploeg die dagelijks in touw was van 
6 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds!  
Voor het eerst waren er ook mensen onder de 
vrijwilligers die hun professionele carrière in 
Nederland afgesloten hebben en die duidelijk niet 
achter de geraniums wilden gaan zitten. Een 
groep met veel levenservaring en een groot 
inlevingsvermogen. 
 
Ook is 2011 het jaar dat HBO opleidingen voor 
het eerst het initiatief nemen om Stichting Maya 
te benaderen als stagepartner. Een mooie 
feedback!  
 

 
< Partner: PABO Groenewoud >   

 
PABO bijeenkomst 
 

 
4 jaargangen PABO stagiairs 

 
inleiding 
De PABO Groenewoud is een HBO opleiding en  
maakt onderdeel uit van de HAN. Sinds 2007 
biedt Maya stageplaatsen aan studenten van 
deze opleiding. Tot op heden waren dat er 12. 
 
Gerichte stages 
In 2011 is er voor het eerst een serie 
bijeenkomsten geweest, waaraan zowel PABO 
docenten en studenten als leden van Stichting 
Maya deelnamen, met als doel het opzetten van 
een gestructureerd aanbod van workshops voor 
Nepalese leraren. In Nepal bestaat helemaal 
geen HBO opleiding voor leerkrachten voor het 
basisonderwijs dus een beknopte vorm van de 
verschillende vakken die we in Nederland op de 
PABO aanbieden is in Nepal zeer bruikbaar.  
 
Groot voordeel voor de stagiairs is dat nu heel 
duidelijk is geworden aan welk groter geheel ze 
een bijdrage leveren. Ze ontwikkelen hun 
vaardigheden als leerkracht en als persoon, 
maar ze helpen ook nog eens het onderwijs in 
Nepal! 
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Financiële resultaten 2011 
 

 
 

Financial results 2011  
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Baten en lasten  

(in euro’s afgerond) 
 
Totale inkomsten                                                           56539 
 

Inkomsten uit subsidie............................................... 507 
Inkomsten uit scholen/instellingen .......................... 18900 
Inkomsten uit sponsoring .........................................5158 
Inkomsten uit particuliere giften ................................3992 
Inkomsten uit CSF ...................................................6179 
Inkomsten uit collectes ............................................ 2032 
Inschrijfgelden/verblijfskosten  
   mbt stagiairs en vrijwilligers ................................. 11244 
Inkomsten cultuuruitwisseling ...................................7650 
Inkomsten uit rente ................................................... 877 

 
 

Totale uitgaven                                                              62677 
 
Kosten projecten totaal ................................................. 56925 
 

Projecten verbetering onderwijs 
Projecten voor scholen in Nepal ...............................9122 
Kosten Stagiaires Nepal ...........................................4991 
Kosten Vrijwilligers Nepal .........................................6396 
Peuterspeelzalen / kleuterscholen… .................... …5721 
Project bibliotheken ................................................... 975 
Kosten lerarenopleiding ............................................ 300 
Project atelier ............................................................ 408 
Project bouw atelier .................................................6405 
Project Kinderfonds CSF ..........................................5104 
 
Projecten verbetering gezondheid 
Project EHBO post .................................................... 367 
Projecten tandartskamp .............................................. 47 
 
Projecten verbetering leefomstandigheden 
Project biogasinstallaties ..........................................1478 
Project ovens ............................................................ 184 
Projecten zonnelampen .............................................. 65 
Projecten blindeninstituut .........................................2620 
 
Kosten diversen Nepal .............................................. 372 
Werk door derden ....................................................3820 
Werk door derden Nepal ........................................... 800 
Projecten cultuuruitwisseling ....................................7750 

 
 
Kosten overhead totaal ..................................................3954 
 

Kosten overhead gespecificeerd 
 
Contributies en Abonnementen ................................. 214 
Verzekeringen ............................................................. 54 
Telefoon, internet, fax ............................................... 458 
Kantoorkosten ........................................................... 100 
Reiskosten ................................................................ 243 
PR/ Presentatiekosten .............................................1186 
Algemene kosten ...................................................... 915 
Bankkosten ............................................................... 596 
Scholing vrijwilligers /bestuur ...................................... 69 
Kosten projectontwikkeling ........................................ 119 
 
 

Kosten fondsenwerving ..................................................1798 

 
 

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

 
Total income                                                                  56539 
 

Income from subsidies .............................................. 507 
Income from schools ............................................. 18900 
Income from sponsorships ...................................... 5158 
Income from private gifts ......................................... 3992 
Income from CSF donors ........................................ 6179 
Income from door to door collections ......................  2032 
Registration / accommodation fees  
   Inters / volunteers ............................................... 11244 
Income from cultural exchange program.................. 7650 
Income from interest.................................................. 877 

 
 

Total expenditure                                                           62677 
 
Project expenditure total .............................................. 56925 
 

Projects improvement education 
Expenditures for schools in Nepal ........................... 9122 
Expenditures interns Nepal ..................................... 4991 
Expenditures volunteers Nepal ................................ 6396 
Expenditures ECD rooms… ................................. …5721 
Expenditures libraries ................................................ 975 
Expenditures teacher trainings .................................. 300 
Expenditures workshop ............................................. 408 
Expenditures Construction workshop ...................... 6405 
Expenditures CSF scholarships ............................... 5104 
 
Projects improvement health 
Expenditures for health post ...................................... 367 
Expenditures for dental camp ...................................... 47 
 
Projects improvement living conditions 
Expenditures biogasplants ...................................... 1478 
Expenditures ICS stoves ........................................... 184 
Expenditures solar lights ............................................. 65 
Expenditures institute for the blind ........................... 2620 
 
Expenditures diverse Nepal ....................................... 372 
Expenditures by partners......................................... 3820 
Expenditures by partners Nepal ................................ 800 
Cultural exchange program ..................................... 7750 

 
 
Expenditures overhead total .......................................... 3954 
 

Overhead expenditure itemized 
 
Membership fees and subscriptions .......................... 214 
Insurance fees............................................................. 54 
Telephone, internet, fax ............................................. 458 
Office supplies........................................................... 100 
Travel expenses ........................................................ 243 
PR ........................................................................... 1186 
General expenditures ................................................ 915 
Bank fees .................................................................. 596 
Training for volunteers / board members ..................... 69 
Expenditures project development ............................ 119 
 
 

Expenditures fundraising ............................................... 1798 

 
 

OVERHEAD 
 

Percentage overheadkosten  
ten opzicht van totale uitgave  .................... 6,3 % 
 

 
 

OVERHEAD COSTS 
 

Percentage of overhead costs  
in relation to overall expenditure .................6,3 % 
 

 


