VACATURE

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

Vacaturenummer NP2014-003

Medewerkster blijf-vanmijn-lijf huis
Standplaats: Nepal (Pokhara)
In een rustige wijk van de stad Pokhara ligt het eerste blijf van mijn lijf huis in dit
deel van Nepal. Het tehuis is geopend in 2013 en wil een veilige haven zijn voor
vrouwen om hun zelfvertrouwen te hervinden, om zich opnieuw goed te voelen in
hun eigen lijf en hoofd en ze de moed geven om de volgende stappen in hun leven
te kunnen overzien en dus een nieuwe start te maken.
In dit tehuis verblijven een tiental vrouwen met een verscheidenheid aan moeilijke
achtergronden samen met een begeleider. De vrouwen krijgen hier naast
medicijnen ook counseling om trauma’s uit het verleden te verwerken maar
tegelijkertijd krijgen ze ook training in bepaalde handvaardigheden (naaien, breien,
weven, etc.) die bruikbaar kunnen zijn om een nieuwe toekomst op te bouwen.
Als vrijwilliger kan je de volgende taken verrichten: opzetten en uitvoeren van een
activiteiten programma zoals sport of beweging (yoga, dans) of creativiteit (kleuren,
knippen/plakken). Activiteiten die de vrouwen uit hun schulp halen en die de
onderlinge interactie bevorderen. Tevens maak je 1 x per week samen een uitstapje.
Stichting Maya zoekt vrijwilligers met een zekere ervaring met de doelgroep of
vergelijkbare doelgroepen (met psychische problemen). Denk aan SPH opleiding,
GGZ ervaring, creatief therapeut, maatschappelijk werker, etc. Je bent minimaal 1
maand beschikbaar. Je werkt vooral in de ochtenden in het tehuis, in de middagen
werk je op het kantoor van de organisatie om verslagen te schrijven over de
voortgang van de vrouwen. In de weekenden ben je vrij.
Je verblijft in het huis van de directrice van het tehuis, op ongeveer 10 minuten
lopen vanaf het safe house , waar je een eigen kamer met eigen badkamer hebt met
warm water, (internet). De mogelijkheid tot mee-eten wordt nog bekeken.
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