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Woord van het bestuur 
 
Het jaar 2014 markeerde Stichting Maya’s 10 jarig 
bestaan. Tien jaar hulp aan mensen in achtergebleven 
regio’s in Nepal. Tien jaar non-stop, en ‘still going strong’. 
 
Bij zo’n mijlpaal hoort een website die alles goed 
weergeeft. Tijd voor een heel nieuw jasje, inclusief CMS 
systeem zodat we eindelijk zelf onze website kunnen 
beheren en deze ten allen tijde up-to-date kunnen 
houden. Een grote verandering is de presentatie van 
onze projecten in 3 pijlers, de drie vlakken waar we actief 
zijn: onderwijs, gezondheidszorg en rurale ontwikkeling. 
 
Begin 2014 ontvingen we een groep studenten en 
docenten van de TU Eindhoven die samen met onze 
lokale Nepalese werknemers een 5-tal biogasinstallaties 
hebben gebouwd. Aanvullende bezoeken aan de 
overkoepelende organisatie van biogas-installateurs, het 
Technical College en een bouwproject in uitvoering 
maakten er een serieuze studiereis van. 
 
In 2014 konden we ook voor het eerst aan enkele MBO-
ers passende stageplaatsen bieden, die geheel voldeden 
aan de Calibris voorwaarden. 
 
Naar aanleiding van een rapport over de regio Arnakot 
dat wij eind 2013 hebben laten opstellen door een 
studente van Hogeschool van Hall Larenstein uit 
Wageningen hebben we in 2014 een start gemaakt met 
projecten in deze afgelegen regio. In eerste instantie 
hebben we een klein aantal sponsorkinderen opgenomen 
in ons CSF project en hebben we een kleuterschool 
gebouwd in een dorpje waar de aanwezige kleuters door 
gebrek aan voorzieningen totaal geen opvang hadden. 
Inmiddels voorzien we jaarlijks voor een twintigtal 
kleuters hierin. Tenslotte hebben we een start gemaakt 
met een inventarisatie van de zorgvoorzieningen en 
hebben we een bescheiden donatie gedaan van 
materialen aan de reeds bestaande EHBO post. 
 
Ook in de Harpan Vallei zijn we nog steeds volop aan de 
slag. Hier konden we 2 bouwprojecten opleveren en 
maakten we een aanvang met nog eens 4 nieuwe 
bouwprojecten.  
 
Dit alles kan uiteraard alleen gerealiseerd worden met 
financiële hulp van donateurs en sponsors en met de 
tomeloze inzet van vrijwilligers en stagiairs. 
Wij danken iedereen dan ook hartelijk voor hun 
vertrouwen en participatie gedurende het afgelopen jaar, 
maar zeker ook met betrekking tot de afgelopen 10 jaar. 
Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst. 
 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Maya. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Angelique Zaki-Voss 
Penningmeester 
 

 A word from the board 

 
The year 2014 marked the Maya Foundation's 10th 
anniversary. Ten years of aid to people in disadvantaged 
regions in Nepal. Ten years non-stop, and still going 
strong.  
 
Such a milestone asks for a website that displays 
everything well. Time for a whole new site, based on a 
CMS system so that we are finally able to manage our 
website and to keep it up-to-date at all times. One big 
change is the presentation of our projects in three pillars, 
three areas in which we operate: education, healthcare 
and rural development. 
 
In early 2014, we received a group of students and 
teachers from the Eindhoven University of Technology 
that, together with our local Nepalese workers, built 5 
biogas plants. Additional visits to the umbrella 
organization of biogas installers, the local Technical 
College and a construction project in progress made it a 
serious study trip. 
 
In 2014 we were able to provide suitable apprenticeships 
to MBO students, which fully met the conditions of 
Calibris. 
 
Following a report on the region of Arnakot that we have 
asked a student of University of Van Hall Larenstein in 
Wageningen to research and write, we have made a start 
in 2014 with projects in this remote region. At first we had 
a small number of children included in our sponsor CSF 
project and we have built a kindergarten classroom in a 
nearby village where the existing preschool kids lacked 
any and all daycare. Right now our new building provides 
for twenty preschoolers annually. Finally, we have made 
a start with an inventory of the health care situation and 
we have made a modest donation of materials to the 
existing first aid post. 
 
At the same time we remain hard at work within the 
Harpan Valley. Here we were able to deliver two projects 
and we made a start with another 4 new construction 
projects. 
 
All this can of course be realized only with financial 
support from donors and sponsors and through the 
tireless efforts of volunteers and interns. 
We wish to thank everyone for their trust and 
participation during the past year, and in this case also in 
relation to the past 10 years. We look to the future in 
confidence. 
 
 
 
 
On behalf of the board of the Maya Foundation 
 

 
 
 
 
 

 
 
Angelique Zaki-Voss 
Treasurer 
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Feiten en cijfers 
  
Bouwprojecten gestart: 7 

ECD kleuterschool – Arnakot Sinderi 
ECD kleuterschool – Arnakot Deurali (renovatie) 

Computerlab – Arnakot Deurali LSS 
Hekwerk schoolplein kleuterschool – Serachour 

Computerlab – DACS – Serachour (renovatie) 
Schuur / opslagruimte atelier - Serachour 

Geitenstal landloos gezin Simpani  
 
Bouwprojecten opgeleverd: 3 

ECD kleuterschool – Arnakot Sinderi 
Geitenstal landloos gezin - Simpani 

Computerlab – DACS Serachour (renovatie)  
 

Educatieve projecten ondersteund: 4 
My Book Buddy – Parashu - Adhikaridanda 

My Book Buddy – Sirjana HSS – Simpani 
My Book Buddy - Snow View - Tallo Hemja 

My Book Buddy - Bal Prabhat - Pokhara 
 
Meubilair gedoneerd: 5 scholen 

Sirjana HSS - Simpani 
Dharapani higher secondary school – Dharapani 

Kleuterschool – Arnakot Sinderi 
 Montessori Kleuterschool – DACS – Serachouri 

 (schoolborden) DACS LSS – Serachour 
 
PC’s / Laptops gedoneerd: 17  

Sirjana HSS – Simpani laptops 10 
DACS – Serachour – PC’s 2 

DACS – Serachour – laptops 5 
 
CSF studiebeurs  
(schooljaar 2071 = 2013-2014): 30 Leerlingen 

REDC Serachour 17 
REDC Adhikaridanda 10 

MoO Arnakot 3 
 
Andere studiebeurs 
(schooljaar 2071 = 2013-2014): 4 leerlingen 

Parashu Adhikaridana - 4 
 
CSF uitje: 39 leerlingen 

Dag activiteiten Lakeside Pokhara 
 
Sportevenementen: 3 

Snow View – Tallo Hemja 
Sirjana HSS – Simpani 

DACS - Serachour 
 
Dental camp: 55 leerlingen (jonge monniken),  

Matepani klooster 
 

EHBO voor de jeugd: 10 leerlingen 
M.m.v. Rode Kruis - Dharapani HSS 

 
Microkredieten uitgedeeld aan: 10 moeders  

Moedergroep Adhikaridanda 
 

Biogasinstallaties gebouwd: 5 
Royale 3 

Serachour 2 
 
Aantal vrijwilligers en stagiairs: 49 
 
Reizen: 2 

Merlet College – 20 personen 
SUPport Chitwan / trekking – 24 personen 

 
Andere bezoekers uit NL:  14 
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Visie, missie & werkwijze 
 
Visie 
Onze visie is een wereld waarin iedereen 
toegang heeft tot goed onderwijs en 
adequate gezondheidszorg en waar 
mensen kunnen beschikken over de basis-
voorwaarden om hun eigen leven vorm te 
geven en tot bloei te komen in harmonie 
met elkaar en met de wereld om hen heen. 

Missie 
Wij zien het als onze missie om onderwijs 
en gezondheidszorg te (helpen) bieden of te 
(helpen) verbeteren in regio’s waar deze 
niet toereikend zijn en om de zelfred-
zaamheid van mensen die in achterstands-
posities verkeren te vergroten. 

 
Werkwijze 
We ondersteunen kleinschalige lokale 
initiatieven met kennis en financiële 
middelen. We luisteren naar de bevolking, 
bepalen samen de exacte hulpvraag, en 
stippelen vervolgens een koers uit naar een 
betere toekomst. Zelfredzaamheid en 
duurzaamheid zijn hierbij onze sleutel-
woorden. 
 
Lokale aanwezigheid 
Onderdeel van onze werkwijze is dat we 
een groot deel van het jaar Nederlandse 
projectleiders of werkgroepleden in Nepal 
hebben. Dit bevordert de communicatie en 
de samenwerking met de lokale partner-
organisaties ten zeerste. Onze project-
leiders verblijven gedurende deze maanden 
bij Nepalese gastgezinnen op locatie. 
Hierdoor is er meer begrip voor de lokale 
(levens)omstandigheden en is de empathie 
met de doelgroep groot.  
De activiteiten krijgen op deze manier echt 
de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking 
i.p.v. ontwikkelingshulp. 

 

 Mission, goals & appraoch 
 

Vision 
Our vision is a world in which everyone has 
access to quality education and ample 
healthcare and a world in which people 
have their basic conditions met to help 
shape their own lives and blossom in 
harmony with each other and with the world 
around them. 
 

Mission 
We see it as our mission to (help) offer 
access or to (help) improve education as 
well as healthcare in regions where these 
are not sufficient and to increase the self-
help of people who find themselves in 
disadvantaged positions. 
 
 

Our Approach 
We support small local initiatives with both 
knowledge and financial means. We listen 
to the local population, help formulate their 
request for help and together create a path 
to a better future. Both self-help and 
sustainability are key aspects in this 
process. 
 
 

Local presence 
Part of our approach is to have Dutch 
project managers or members of our 
different workgroups present in Nepal for a 
large part of the year. This helps to promote 
communication and cooperation with our 
local partners. During these months our 
project managers invariably stay with Nepali 
host families on site. This improves their 
understanding of living under local 
conditions and increases empathy with the 
target community. 
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<Adhikaridanda>   

 
 Parashu Primary in Adhikaridanda. 
 

 
Lerarenteam Parashu met René. 
 

 
Nieuwe geitenstal en one happy farmer 
 

 
Overleg met moedergroep over 
microkredieten 

 
Inleiding 
De Parashu Primary School is de openbare 
basisschool van het dorp Adhikaridanda. Er 
zijn 6 groepen gehuisvest met in totaal 
ongeveer 70 leerlingen. 
 
Uitbreiding My Book Buddy 
In 2014 hebben we de klassikale 
boekenkasten kunnen uitbreiden met zo’n 
100 boeken. 
 
Deelname Parashu docenten aan nieuwe 
cyclus teacher trainings 
Ook het docententeam van de Parashu 
school heeft deel kunnen nemen aan onze 
nieuwe cyclus. Iedereen was erg 
enthousiast. 
 
Microkredieten aan moedergroep 
De primeur van onze microkredieten ging 
naar de moedergroep in Adhikaridanda. 
Onder leiding van Jyothi Poudel werd aan 
10 moeders in totaal zo’n 3000 euro 
uitgeleend voor de periode van 1 jaar. De 
meeste vrouwen zoeken hun heil in het 
hoeden van geiten. 
 
Bouw geitenstal en donatie 3 geiten 
Voor sommige mensen is zelfs een 
microkrediet geen haalbare kaart: dit 
letterlijk straatarme gezin met jonge 5 
kinderen is zojuist in Adhikaridanda komen 
wonen. Ze leefden samen met hun 2 geiten 
in een bamboe hutje. Maya heeft hen 
geholpen met het realiseren van een stal en 
heeft tevens de geitenstapel met 3 stuks 
uitgebreid zodat ze een start hebben om 
een inkomen te verdienen. Het lopende 
schooljaar betaalt Maya ook de 
schoolkosten voor de 4 kinderen die naar 
de basisschool gaan. Het volgende jaar 
zouden de inkomsten van de 5 geiten deze 
kosten een heel eind moeten kunnen 
dekken. 
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Opening Montessorischool.  
 

 
Nieuwe omheining.  
 

 
Onze lerarenbijscholingscyclus. 
 

 
TU studenten bouwen biogastanks. 
 

<Serachour> 
 
Inleiding 
Serachour is ‘ons kerndorp’, daar waar het werk 
van wat later Stichting Maya zou worden in 2003 
allemaal een aanvang nam. Hoewel we nu, ruim 
10 jaar later, in vele dorpen in de omtrek actief 
zijn, blijft Serachour een centrale rol spelen.  
Het dorp blijft groeien en kent nu 120 huis-
houdens. De Adarsha school is in die jaren 
uitgegroeid van 6 naar 11 groepen en de 
leerlingen behalen in vergelijking met leerlingen 
van omliggende scholen zeer goede resultaten. 
 
Opening Montessori kleuterschool 
In april 2014, met de start van het nieuwe 
schooljaar, is de nieuwe kleuterschool feestelijk 
geopend. Tientallen hoge pieten uit de 
onderwijswereld waren hierbij aanwezig. 
 
Nieuwe omheining Montessori kleuterschool 
De oude muur rondom de speelplaats van de 
kleuterschool moest afgebroken worden ivm de 
verbreding van de dorpsweg. Van prikkeldraad 
in 2004 tot een hoge dichte muur enkele jaren 
daarna, konden we nu eindelijk een kind-
vriendelijk alternatief ontwerpen: een halfhoog 
muurtje met daarboven panelen van draadwerk 
die licht en lucht vrij spel geven. School is 
immers geen gevangenis! 
 
Lerarenbijscholing 
In 2014 ging onze nieuwe cyclus bijscholing van 
start. De primeur was voor de school DACS in 
Serachour. M.m.v. van 2 Nepalese trainers 
hebben we de taalbarrière definitief geslecht en 
met de kennis van een afgestudeerd PABO 
studente uit Nederland staat ook de inhoud als 
een huis. De cyclus wordt op ruim 15 scholen 
aangeboden en zal naar verhoopt 10 lessen 
bevatten. 
 
Biogasinstallaties 
In 2014 werden er nog twee biogasinstallaties 
gebouwd samen met de studenten van de TU te 
Eindhoven. 
 
Bibliotheek en Mediatheek 
We hebben de bibliotheek en de mediatheek 
van een kleine renovatie voorzien: de lokale 
knaagdieren zijn nu de toegang ontzegd en zij 
kunnen de bedrading van de computers en van 
de internetvoorziening niet meer beschadigen. 
Vervolgens hebben we 2 desktops en 5 laptops 
gedoneerd. 
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< Thulakhet >   

 
School Siddha Barahi. 
 

 
Workshop leraren. 

 
Thulakhet 
Aan de uiterste westkant van de 
uitgestrekte Pokhara vallei, op het randje 
van de Harpan valei, vinden we het dorp 
Thulakhet. Hier steunt Stichting Maya al 
jaren de Shree Janakalyan Boarding School 
en sinds kort ook de Siddha Barahi 
basisschool.  
 
Lerarenbijscholing 
Op de Siddha Barahi school hebben drie 
PABO studentes het hele team leerkrachten 
weten te inspireren om hun lessen 
langzaam om te vormen en aspecten erin 
op te nemen die ervoor zorgen dat alle 
leerlingen mee kunnen doen tijdens de 
lessen. Drie verschillenden werkvormen zijn 
geïntroduceerd en gedurende ruim een 
maand samen geoefend.  

  

 

 
Blik op Thulachaur. 
 

 
Bijeenkomst met de koffieboeren. 

<Thulachaur>  

 
Inleiding 
Thulachaur is een gehucht aan de zuidzijde van 
de vallei. De basisschool heeft 6 groepen en 
kampt al enige jaren met een drastisch dalend 
leerlingenaantal. Van 50 in 2011-2012 via amper 
30 in 2012-2013 naar minder dan 20 in 2013-
2014. Van alle dorpen in de Harpan Vallei, ligt 
Thulachaur het meest geïsoleerd. Hier zijn de 
inkomens het laagst en de kinderen het meest 
kansarm. 
 
Evaluatie eerste jaar koffie project 
De beginnende koffieboeren hebben het eerste 
jaar vooral uitdagingen gekend en weinig 
successen. Drie studenten van de HAN 
verdiepten zich daarom in de koffieteelt, 
bezochten de koffieveldjes en deden interviews 
met de boeren. Samen met de door de overheid 
beëdigde trainer werden in een groeps-
bijeenkomst de resultaten uitgebreid besproken. 
Een interessant schriftelijk rapport van de hand 
van de heren geeft de knelpunten weer maar 
levert ook mogelijke oplossingen aan.  
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< Simpani >   

 
Donatie laptops 
 

 
Overdracht meubilair. 
 

 
Jyothi maakt wiskunde leuk. 
 

  
Daisy en schoolkrantproject. 

 

Sirjana Secondary School 
Het dorpje Simpani bestaat uit enkele 
tientallen boerderijtjes verspreid over de 
zuidflank van de vallei. Ondanks zijn 
beperkte omvang staat er een school van 
formaat: de Sirjana Secondary School. De 
school is gevestigd in een modern gebouw 
op een groot terrein en heeft zo’n 350 
leerlingen.  
 
Bezoek Merlet College Cuijk.  
De Sirjana school was ook in 2014 gastheer 
van het jaarlijkse culturele uitwisselings-
programma. Het Merlet College uit Cuijk 
(N.Br.) gaf met 15 leerlingen en 4 docenten 
invulling aan het Nederlandse aspect. 
 
Laptops en meubilair 
In begin 2014 konden we een tiental prima 
laptops doneren aan de Sirjana School 
evenals een grote partij nieuwe school-
meubels. 
 
ISA awards 
Sirjana nam dit jaar deel aan de 
International School Award (ISA). Samen 
met Maya en het Merlet College gaven we 
vorm aan het onderdeel “geometrie 
interactief” in de wiskunde lessen.  
 
Schoolkrant project 
Onze stagiaire Daisy (Fontys - journalistiek) 
is een maand lang met 2 klassen druk in de 
weer geweest om een schoolkrant te 
realiseren. Voor de leerlingen creatief en 
uitdagend. Met name het onderdeel foto’s 
maken met Daisy’s camera was favoriet 
onder de leerlingen. 
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Luchtfoto schoolgebouw Snow View. 
 

 
Tim geeft Engelse les. 

<Tallo Hemja>  
 
Inleiding 
Tallo Hemja maakt samen met Uppalo Hemja 
deel uit van een gemeente die gelegen is tussen 
de stad Pokhara en onze Harpan Vallei. Het is 
een semi-rurale omgeving waar de invloed van 
de stad wat meer merkbaar is. In het dorp 
bevindt zich de school Snow View die in de 
afgelopen 10 jaar een ontzettend goede 
reputatie heeft gekregen.  
 
Seksuele voorlichting 
Als opvolger van onze lessen over drank en 
drugs hebben we dit jaar lessen seksuele 
voorlichting kunnen aanbieden aan de tieners. 
Onze Nederlandse stagiairs blijken uitermate 
geschikt om deze lessen te geven aangezien zij 
toegankelijker zijn voor de leerlingen dan hun 
eigen docenten. 
 
Engelse les 
Tim was populair bij de leerlingen van de 
bovenbouw waar hij een maand lang de 
lessen Engels naar een hoger plan tilde. 
 

  
< Dharapani > 

 
Inleiding 
Dharapani is een dorp dat aan de uiterste 
westzijde van de Harpan vallei is gelegen. De 
gemeenschap is binnen de vallei uniek in de zin 
dat hier veel Dalits wonen, mensen die buiten 
het kastensysteem vallen, de zogenaamde 
kastelozen. Verder zijn ook de boeddhisten 
goed vertegenwoordigd i.t.t. in de meeste 
andere dorpen in de Harpan vallei. Het dorp 
heeft een grote openbare school voor kleuters 
tot eindexamenjaar middelbare school en alles 
daar tussen in. De school is mooi gelegen in 
een bosrijk gebied en heeft een groot sportveld 
waar zelfs voetbal op kan worden gespeeld. 
 

Meubilair 
In 2014 doneerde Maya schoolmeubilair voor 3 
klassen en sprak de hoop uit om in de nabije 
toekomst laptops te kunnen doneren voor de 
computerklas. 
 

EHBO voor de jeugd 
De school organiseerde voor de jeugd van 10 
omliggende scholen een 2-daagse EHBO 
cursus die Maya financierde voor de 5 scholen 
die Maya in haar pakket heeft. 

 

 
Schoolmeubels voor 3 klaslokalen. 
 

 
EHBO dag voor de jeugd. 
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Bouw kleuterschool Sinderi. 
 

 
Sinderi kleuterschool. 
 

 
Warme dekens en mutsen. 
 

 
Materialen voor de vroedvrouw. 
 

< Arnakot-Deurali > 

 
Inleiding 
Arnakot-Deurali is een dorp in het westen van 
Nepal, ver buiten de Harpan vallei. Er wonen 
voornamelijk hindoes van lage en middelhoge 
kaste. Vanwege de zeer geïsoleerde ligging zijn 
mensen van oudsher op elkaar aangewezen en 
is de saamhorigheid groot. In 2012 hebben we 
deze gemeenschap voor het eerst bezocht. In 
2013 hebben we onderzoek gedaan naar de 
situatie ter plekke op de 3 vlakken van onze 
pijlers. Hieruit volgde een eerste project op het 
gebied van educatie met plannen voor 
uitbreiding in een later stadium. 
 
Bouw kleuterklas Sinderi 
Arnakot Deurali heeft een eigen school van 
kleuters tot klas 8. Hier komen kinderen vanuit 
de wijde omgeving naar school. Echter, voor 
kleuters vanuit omliggende dorpjes is het te ver 
lopen: ruim een half uur berg op en berg af is 
voor die kleine beentjes niet haalbaar. Vandaar 
dat Maya graag de vraag naar een eigen 
kleuterklasje wilde honoreren. In enkele 
maanden tijd is een mooi lokaal verrezen 
inclusief keukentje en toilet. Het meest 
arbeidsintensieve element van het gebouw is het 
dak dat bestaat uit leisteen. Deze platte stenen 
worden met de hand gedolven uit een 
steengroeve op een halve dag lopen afstand. 
Voor deze zware klus hebben dorpsbewoners 
zich vrijwillig aangemeld. Een golfplaten dak is in 
deze contreien geen alternatief aangezien de 
sterke wind deze makkelijk vernietigd (zoals in 
2012 is gebeurd op de school van Arnakot-
Deurali) 
 
Wollen dekens tegen koude winters 
Omdat dit dorp op ruim 2000 meter veel hoger 
ligt dan de Harpan vallei zijn de winters hier 
strenger. Er valt elk jaar sneeuw en de 
temperatuur komt in de wintermaanden vaak 
onder nul. Omdat de huizen uiteraard geen 
verwarming hebben heeft Maya een flinke lading 
warme wollen dekens en mutsen gedoneerd. 
 
Kraamverzorging in de bergen 
Ook konden we tegemoet komen aan een 
aanvraag van de vroedvrouw: enkele tientallen 
‘birthing kits’ aangevuld met een set eenvoudige 
materialen om pasgeboren baby’s te wassen, 
meten en wegen moet het werk van de lokale 
vroedvrouw stukken makkelijk maken en vooral 
ook veiliger. 
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< EHBO Post > 

 
Onderzoek overdracht aan lokale bevolking 
Sinds het najaar 2013 was de post in Serachour 
gesloten. In het voorjaar van 2014 hebben we 
daarom een enquête gehouden onder de lokale 
bevolking om te peilen of er mogelijkheden zijn 
voor een doorstart in wat voor een vorm dan 
ook. We mochten rekenen op een zeer hoog 
percentage deelnemers aan de enquête wat op 
zich al hoopvol is. Jammer genoeg waren we 
niet direct in staat de resultaten uit de 
vragenlijsten te destilleren aangezien deze was 
opgesteld om met bepaalde software te worden 
uitgelezen. 
 
EHBO Post Arnakot 
Het dorp Arnakot Deurali heeft geen officiële 
health post, daarvoor lopen bewoners naar het 
nabijgelegen Devisthan (2,5 uur bergaf). Ze 
hebben gelukkig wel een EHBO post. Sinds 
2012 doneert Maya hieraan restanten EHBO 
materialen die we in Nederland gratis krijgen 
aangeboden. Wij verzorgen dan het vervoer 
naar Nepal en in sommige gevallen zelfs tot in 
het EHBO lokaal (zie foto)! 

 

 

 
Eva neemt enquêtes af. 
 

 
Janne levert EHBO materialen af. 

 

 
 

 

 
Luchtfoto Matepani klooster. 
 

 
Monnik in tandartsstoel  

<Dental Camp> 
 

Inleiding 
In de rurale gebieden van Nepal is geen 
tandarts. Daardoor zijn er vaak problemen 
met het gebit bij kinderen en volwassenen. 
Het ontbreken van voorlichting en de 
beperkte financiële middelen zijn twee 
oorzaken van een gebrek aan een goede 
gebitsverzorging. 
 
Matepani klooster 
In 2014 kreeg Stichting Maya de kans om 
de jonge monniken van het boeddhistische 
klooster in de wijk Matepani een tandarts 
aan te bieden. Check-ups vonden plaats op 
het klooster, terwijl vullen en trekken op de 
praktijk in Pokhara uitgevoerd werden. Voor 
veel kinderen was het hun eerste bezoek 
aan de tandarts en zij waren dan ook erg 
nerveus. Gelukkig wisten we de schrik en 
pijn te verzachten met waterijsjes na afloop. 



Stichting Maya – Jaarverslag 2014  

The Maya Foundation – Annual Report 2014     Pagina 14 van 15 

< Atelier >   

 
Dick en Bert storten de vloer. 

 

 

Stagiairs helpen met schilderen. 
 

 
CSF kids bepleisteren de buitenkant. 

 

 
Schuurtje in aanbouw. 

 
De afbouw 
In het voorjaar van 2014 hebben we weer 
enkele weken aan het atelier kunnen klussen. 
Zo konden we binnen de vloer leggen en buiten 
het terras storten. Na jarenlang onkruid op het 
terras te hebben moeten dulden, is dat vanaf nu 
verleden tijd.  
De keuken werd geheel betegeld en in de 
badkamer kwam een Nepalese loodgieter de 
waterleidingen professioneel aansluiten. Er is 
zelfs rekening gehouden met een eventuele 
toekomstige warmwatergeiser. Binnen konden 
we de schilderwerkzaamheden uitvoeren.  
 
Onderhoud 
Eens per jaar moet het atelier van buiten 
afgesmeerd worden met een mengsel van klei, 
water en koeienmest om het materiaal waar de 
zakken uit bestaan te beschermen tegen 
weersinvloeden. Onze CSF sponsorkinderen uit 
Adhikaridanda kwamen gelukkig een dag 
helpen met deze klus. Dat is iets dat zij meer in 
de vingers hebben dan wij westerlingen. Een 
week later, toen het tijd was voor de binnenkant 
maar de grote vakantie van de kinderen weer 
voorbij was, kregen we zowaar hulp van hun 
ouders. Zo grepen zij een kans om te laten zien 
hoe dankbaar zij zijn dat Maya hun kinderen 
een kans geeft om naar school te gaan. 
 
Schuurtje 
In het najaar zijn we gestart met het bouwen 
van een opslagschuurtje naast het atelier. We 
hebben ervoor gekozen om dit precies boven op 
de sceptische put te bouwen zodat we de ruimte 
optimaal benutten, de veiligheid vergroot wordt 
(het afsluitende deksel komt nu in de schuur te 
liggen en dus buiten bereik), en de afstand 
watertank – atelier zo klein mogelijk wordt. Het 
schuurtje is rond geworden zowel omdat we de 
steunmuren van de put gebruikt hebben, welke 
zelf ook rond is, maar ook om de cirkel van het 
atelier te weerspiegelen. Uiteraard bracht het 
rond bouwen van een schuurtje wel weer enkele 
uitdagingen met zich mee zoals de bekisting 
van het dak. Maar ook dat werd overwonnen en 
het resultaat is prachtig geworden. 
  
Toekomst 
In 2015 staat water en elektra op het 
programma, evenals het inrichten van de tuin. 
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< CSF school fonds >   

  
CSF kids tijdens ons jaarlijkse uitje. 
 

 
Kerstkaarten voor sponsorouders. 

 
Het CSF is een programma dat sponsors en 
kinderen direct aan elkaar koppelt. Het grote 
voordeel is dat het CSF kinderen een beurs 
garandeert voor 5 jaar door een schenking 
vastgelegd via een onderhandse overeenkomst 
tussen de schenker en de stichting (dus geen 
verplichting meer via notariële akte).  
 

Eind 2014 hebben we opnieuw huisbezoeken af 
kunnen leggen. Michel en Michelle kwamen bij 
bijna alle kinderen thuis. Deze bevindingen 
worden voor het eerst niet vastgelegd in een 
schriftelijk verslag aan de sponsors, maar 
verwerkt in een interactief deel op onze nieuwe 
website. Dit zal medio 2015 on line gaan. 
 

In de regio Arnakot hebben we nu 3 kinderen 
een beurs kunnen aanbieden. 
 

In 2014 geeft een vrij stabiel beeld in de groep 
kinderen die we kunnen steunen. We zijn van 
28 naar 30 kinderen gegaan die nu een beurs 
krijgen voor 5 jaar, en van 8 naar 4 kinderen 
aan wie Stichting Maya een incidentele beurs 
kan geven voor de duur van 1 jaar, te weten 
voor het schooljaar 2014-2015.  
  

 

 
Stagiairs tijdens een weekend raften. 
 

 
MBO stagiaire Moniek aan het werk. 

<Vrijwilligers en stagiairs> 
 

Ook in 2014 mocht de stichting een groot aantal 
stagiairs en vrijwilligers verwelkomen. In totaal 
kwamen er verspreid over 4 periodes 48 mensen. 
Het moge duidelijk zijn dat de aanwezigheid van 
zoveel vrijwilligers onze slagkracht in Nepal 
enorm vergroot.  
Wat minder bekend is, is het feit dat deze vooral 
jonge mensen enkele maanden later naar 
Nederland terugkeren met een nieuw wereld-
beeld waarin meer plaats is voor begrip en 
respect voor andersdenkenden. Maya helpt dus 
ook in het vormen van wereldburgers. Iets waar 
we erg gelukkig mee zijn. 
 
Voor het eerst sinds we vrijwilligers huisvesten, 
hadden we in 2014 MBO studenten. MBO 
studenten zijn vaak doeners met een hands-on 
mentaliteit. Zij kunnen met hun praktijkinvalshoek 
een ware aanwinst zijn op de door ons gesteunde 
zorg- en onderwijsinstellingen, met name het 
weeshuis en de twee dagopvangcentra voor 
gehandicapte kinderen en jongeren. Door onze 
Calibris erkenning kunnen we ook studenten op 
dit niveau stageplaatsen bieden met recht op 
studiepunten. 

 


