
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. 

In een afgelegen gebied genaamd Arnakot Deurali, op ruim een dag reizen vanaf de 
dichtstbijzijnde grote stad (Pokhara) woont een bijzonder volk. Bijzonder in de zin 
dat ze te midden van de elementen een bestaan hebben weten op de te bouwen. 
Moedige maar ook zeer sociale mensen die van nature samenwerken om vooruit te 
komen in het leven. Ondanks dat veel van hen snel leren en elders werk vinden is 
het leeuwendeel van de bevolking arm, leeft van wat het land opbrengt en heeft 
weinig toekomstperspectief. Voor hen is het vooral overleven. 

Onze lokale partnerorganisatie in Arnakot zoekt vrijwilligers die willen helpen met 
het geven van workshops op het gebied van women’s skills, women’s awareness, 
children’s rights en sustainability om op deze wijze handvatten te geven voor een 
beter en menswaardiger bestaan. 

Heb jij vaardigheden op een van deze vlakken? Dan ben je van harte welkom om 
een tijd bij de lokale bevolking te verblijven en je kennis en kunde te delen in de 
vorm van workshops.  

Je verblijft bij een gastgezin dat redelijk Engels spreekt. Hun huis ligt vlakbij de 
school, de centrale plaats van het dorp. Van hieruit kan je makkelijk contacten 
leggen en ingangen vinden in de gemeenschap. De omgeving is prachtig, volop 
natuur en hartverwarmende mensen om je heen. Je krijgt een eigen kamer met kost 
en inwoning.  
 

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

Vacaturenummer NP2014-018 

Organiseren verscheidene 
workshops i.s.m. jeugd en  
vrouwengroepen 

Standplaats: Nepal (Arnakot) 

Voor meer informatie:  mail of  bel met 06-23113486 

V
A

C
A

TU
R

E  

mailto:info@stichting-maya.nl
mailto:info@stichting-maya.nl
mailto:info@stichting-maya.nl
mailto:info@stichting-maya.nl

