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

Stichting Maya heeft een paar honderd vierkante meter landbouwgrond tot zijn 
beschikking in een van dorpjes die we steunen. Hier kunnen we experimenteren en 
zijn we op zoek naar manieren waarop Nepalese boeren hun inkomen kunnen 
vergroten: bijen houden voor de honing, onbekende groentes verbouwen, forellen 
kweken of lama’s houden voor de wol zijn zomaar enkele ideeën die de afgelopen 
jaren de revue zijn gepasseerd. Op dit moment zouden we graag onderzoek doen 
naar de mogelijkheid om geneeskrachtige kruiden te verbouwen. De Himalaya 
herbergt al sinds mensenheugenis een schat aan kruiden, maar de laatste jaren 
grijpen ook lokale bewoners steeds vaker naar  de pillen van de moderne 
geneeskunde. Dat kan anders. 
 

 

 

Stichting Maya zoekt vrijwilligers (biologen, etc) die onderzoek willen doen naar 
mogelijk geschikte planten. Gekeken kan worden naar bestaande planten in de 
regio om te kijken wat goed groeit op onze bodem en in ons klimaat. Tevens kan 
een bezoek gebracht worden aan een bestaande kwekerij op enkele uren reizen van 
onze vallei.  We hebben ook goede contacten met een ayurvedische kliniek die zelf 
hun medicijnen maken (malen en mengen) van grondstoffen die ze inkopen. Ook 
met hen kan onderzocht worden welke kruiden veel gebruikt worden  in de 
alternatieve geneeskunde. 
 

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  

Vacaturenummer NP2014-011 

Onderzoek 
geneeskrachtige kruiden 

Standplaats: Nepal 

Voor meer informatie:  mail info@stichting-maya.nl of  bel met 06-23113486 
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