
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 op 2000 meter hoogte 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. Het leeuwendeel van de bevolking 
is zelfs naar Nepalese maatstaven arm, leeft van wat het land opbrengt en heeft 
nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. 

De stichting is gevraagd om in samenwerking met een lokale partnerorganisatie een 
EHBO post op te zetten om de bevolking te voorzien in basis medische hulp. Maar 
voordat we westerse geneeskunde gaan promoten in een eeuwenoude cultuur 
willen we eerst de traditionele geneeskunde in kaart brengen. Wellicht kunnen we 
e.e.a. combineren in een nieuwe health post: aanvullend i.p.v. vervangend. 

We zijn hiervoor op zoek naar een student die veldwerkonderzoek wil verrichten op 
locatie. Praten met de lokale bevolking, sjamanen ontmoeten, rituelen bijwonen, 
etc. Alles wat nodig is om een beeld te krijgen van de visie en beleving van de lokale 
bevolking van hun eigen traditionele geneeskunde. 

Je verblijft bij een gastgezin dat redelijk Engels spreekt. De man des huizes is health 
worker, de vrouw is vroedvrouw. 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.  

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

Vacaturenummer NP2014-021 

Onderzoek traditionele 
geneeskunde bij bergvolk in 
centraal Nepal 

Standplaats: Nepal (Arnakot) 

Voor meer informatie:  mail of  bel met 06-23113486 
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