
Stichting Maya is een Nederlandse stichting die sinds 2004 
ontwikkelingshulp biedt in Nepal. De stichting richt zich voornamelijk op 
het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2007 biedt 
de stichting stageplaatsen aan HBO-studenten uit Nederland om 
bovenstaande doelen helpen te verwezenlijken. 

 

In Nepal is stichting Maya actief op een tiental scholen waaronder enkele 
middelbare scholen. Op een van die scholen is tijdens een eerdere stage 
gebleken dat leerlingen veel vragen hebben over alcohol en drugs. Het zijn 
onderwerpen die nog een beetje in de taboesfeer liggen in Nepal, vooral 
voor de leeftijdscategorie 15-18 jaar. Leerlingen bespreken dit dan ook 
liever met de buitenlandse stagiaires van stichting Maya dan met hun eigen 
leraren waar ze minder open durven te zijn. Als buitenlandse stagiaire 
wordt je niet gezien als deel uitmakend van de status quo van de school of 
de gemeenschap maar meer als gelijkwaardige. Verder heb je veel 
interessantere verhalen te vertellen dan de leraren die nog nooit buiten 
Nepal geweest zijn. De school heeft een zeer progressieve directrice waar je 
alles mee kan bespreken. Ze zal je helpen waar nodig en ze zal zorgen dat je 
je op je gemak voelt. 

Stichting Maya zoekt een stagiaire die in elk geval op deze school een aantal 
lessen wil ontwerpen en geven over drugs en alcoholgebruik en misbruik en 
zo de leerlingen op een informele en ontspannen manier kan informeren. 
hulp nog meer te richten op de lokale vraag.  

Je verblijft op locatie in een (of twee) van onze gastgezinnen. Je bent elke 
dag op school, lessen aan het voorbereiden of lessen aan het verzorgen. 

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl  

Vacaturenummer NP2013-006 

Lessen ontwerpen en 
verzorgen alcohol/drugs 

Standplaats: Nepal (SIM) 

Voor meer informatie:  www.stichting-maya.nl  of  bel 06-23113486 
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