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 NP2014-008

Jeugd EHBO lessen
verzorgen voor leerlingen
Standplaats: Nepal
Stichting Maya steunt al jaren een tiental scholen op allerlei vlakken: financieel, met
materialen, met kennis en zeker ook met de uren van vrijwilligers en stagiairs.
Dit gaat verder dan de reguliere vakken en het gewone curriculum. Omdat er in
ruraal Nepal nauwelijks medische voorzieningen zijn en de afstanden naar de
dichtstbijzijnde doktersposten op uren lopen afstand liggen en vaak ook nog
onbetaalbaar zijn voor de arme bevolking, heeft Maya op alle scholen leraren laten
trainen in EHBO door lokale Rode Kruis medewerkers. Tevens hebben we EHBO kits
ter beschikking gesteld aan alle scholen.
Nu willen we een stap verder gaan en EHBO lessen geven aan leerlingen. Jong
geleerd is immers oud gedaan. Tevens komt het vaak voor dat jongeren op het veld
aan het werk zijn, ver weg van school. EHBO kennis is in een ontwikkelingsland
eigenlijk onontbeerlijk. En waar volwassenen beter les kunnen krijgen van Nepalese
beroepskrachten is het voor leerlingen veel interessanter om les te krijgen van
buitenlanders. Wij geven toch op een andere manier les, meer op een interactieve
wijze. Hierdoor letten leerlingen beter op en onthouden ze de kennis beter.
Stichting Maya zoekt vrijwilligers die EHBO lessen geven aan leerlingen VO op een
aantal scholen. Het geheel moet zodanig gedocumenteerd worden dat een
volgende lichting vrijwilligers op een ander school er zo mee aan de slag kan. Je
verblijft bij een gastgezin vlakbij één van onze scholen. Je krijgt een eigen kamer
met kost en inwoning.

Stuur je motivatie met CV naar: info@stichting-maya.nl
Voor meer informatie: mail info@stichting-maya.nl of bel met 06-23113486

