
2008 Wat een jaar! 
Nederland / Nepal  – 2008 was een knallend 
jaar voor Stichting Maya. In Nederland 
hadden we hoogtepunten als het Rotary Gala 
met een fantastische opbrengst voor Nepal en 
tevens de toekenning van de Biblionef subsidie 
voor een nieuwe bibliotheek van maar liefst 
€10.000,-. In Nepal waren meer dan 10 
vrijwilligers actief, waaronder de PABO-
studenten, die flink de schouders onder 
verschillende projecten hebben gezet. Ook 
vonden we in de Unica Foundation een nieuwe 
en serieuze partner en realiseerden we samen 
tientallen biogas-installaties en ruim 100 
rookloze ovens. Uiteraard was er ook onze 
eerste sponsortrek door Nepal, waar zo 
positief op gereageerd is dat er zeker een 
vervolg komt!
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Serachour  – Voor klas 6 en 7 hebben we 
afgelopen maand nieuwe stoelen en tafels 
gekocht. Dit was mogelijk door een gift van de in 
Wijchen gevestigde Stichting Vraag en Aanbod, 
die een kringloopwinkel beheert en de 
opbrengsten daarvan doneert aan goede doelen. 
Medewerkers van de stichting waren eerder dit 
jaar op bezoek geweest op onze locatie in 
Serachour (zie nieuwsbrief 27) en vonden dat 
we goed werk verrichten. Met de gift van 1000 
euro hebben 2 klassen nu gloednieuw meubilair. 

Nieuw meubilair Adarsha

1

http://www.stichting-maya.nl/


2

Nederland  – Van 10 maart tot 25 april 2009 
wordt in Nederland voor het derde jaar de 
klasse!actie gehouden. Basisscholen kunnen zich 
opgeven en zodoende ervaren hoe micro-
kredieten werken in de derde wereld. Stichting 
Maya is op zoek naar een basisschool die mee 
zou willen doen . Kijk op  www.dayforchange.nl
voor meer informatie. Heb je interesse, neem 
dan contact met ons op.

Klasse!actie 2009

Een symbolische bal 
Dalfsen / Serachour. Terwijl bij ons het jaar 
zijn einde nadert, zien we in Nepal een nieuw 
begin vorm krijgen: het begin van een 3 jaar 
durende relatie tussen onze Shree  Adarsha
school in Nepal en de Polhaar Basisschool in 
Nederland. En dat begin wordt symbolisch 
kracht bijgezet door een sportieve aftrap. Een 
aftrap met een bal waarop de namen 
geschreven staan van alle kinderen van groep 8 
van de Polhaar. De aftrap vond plaats op het 
schoolplein van de Adarsha  school, waar de 
twee aanvoerders elkaar zeer sportief de hand 
schudden. De bal werd onder luid gejoel 
ontvangen en het leverde een mooie middag op. 
Een middag die vast model gaat staan voor de 
aankomende drie jaar.
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Subsidie PLOS gem. 
Wijchen goedgekeurd   

Wijchen  - Begin december heeft de gemeente 
Wijchen onze aanvraag tot subsidie 
goedgekeurd. We hadden eerder dit jaar een 
aanvraag ingediend bij het Platform 
Ontwikkelings-samenwerking (PLOS) voor de 
bouw van een kleine peuteropvang in Thulachaur, 
het buurtdorpje van Serachaur.  
Met de goedkeuring is het grootste deel van het 
benodigde bedrag toegezegd. We missen nu nog 
een kleine 1000 euro om het project succesvol 
uit te voeren. We hopen dit bedrag nog in begin 
2009 te ontvangen om zodoende het project voor 
aanvang van het nieuwe schooljaar (15 april) te 
kunnen afronden. Het betreft ongeveer 15 
peuters en kleuters die nu niet naar school gaan 
omdat de dichtstbijzijnde peuteropvang op een 
afstand ligt van bijna 2 uur lopen en voor de 
kleintjes dus geen alternatief is.

http://www.dayforchange.nl/
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Een nieuwe invalshoek: het CSF voor kinderen 
Nepal – Eén van de punten waarin Stichting 
Maya zich onderscheidt van menig andere 
organisatie die in Nepal actief is, is haar beleid 
om hulp te geven aan zoveel mogelijk kinderen in 
plaats van aan enkele individuen. We kiezen dus 
voor het opzetten van een bibliotheek waar alle 
kinderen van een hele school gebruik van kunnen 
maken en niet voor het uitdelen van boeken aan 
een enkeling, of voor het plaatsen van een 
glijbaan op het schoolplein voor alle kinderen en 
niet voor het uitdelen van spelletjes aan enkele 
kinderen.   
En toch hebben we nu besloten om daar een 
uitzondering op te maken. Want nu we de 
faciliteiten van onze scholen in de vallei hebben 
verbeterd, blijkt dat er toch een aantal kinderen 
zijn die niet kunnen meegenieten van de betere 
omstandigheden of die buiten de boot dreigen te 
vallen; jongens, en vooral meisjes, die niet naar 
school komen omdat hun ouders het niet kunnen 
veroorloven. Voor sommige geldt dat ze tot een 
lage kaste behoren, voor andere dat ze hun 
vader of moeder verloren hebben. Sommige zijn 
letterlijk straatarm en hebben niet eens een 
huis, en weer anderen hebben zoveel broertjes 
en zusjes dat het niet haalbaar is om allemaal 
naar school te gaan. 
Wat de reden ook moge zijn, we vinden dat ook 
deze kinderen deel moeten kunnen nemen aan 
school en alles wat daarbij hoort. Daarom 
hebben we afgelopen jaar een overzicht gemaakt 
van alle kinderen die niet naar school komen of 
die binnenkort driegen af te haken. We hebben 
ons voor nu beperkt tot de school in Serachour, 
in de hoop dat we in de toekomst  het project 
kunnen doorzetten naar de andere scholen.
Speciaal voor hen is er nu het CSF Fonds.

Het CSF (voluit: Child Support Fund) is 
afgelopen jaar opgezet om de kosten van het 
onderwijs voor deze kinderen te financieren.  
Het fonds wordt gevoed door mensen in 
Nederland die de wens hebben juist deze 
kinderen een kans te geven. Binnen het 
programma wordt aan de behoeften van één 
kind over het algemeen tegemoet gekomen 
door één sponsor.  Op die manier ontstaat een 
haast persoonlijke band. Het enige wat wij 
verwachten is dat de sponsor voor 5 jaar 
toezegt, zodat het kind in Nepal de zekerheid 
heeft dat hij of zij de school ook kan afmaken. 
Het voordeel voor de sponsor is dat hij het 
gesponsorde bedrag dan kan aftrekken van de 
belasting.  Er geldt in ons geval geen drempel. 
In de praktijk krijg je dus 42 of 52% van je 
gift terug! Dit komt omdat Stichting Maya 
geregistreerd staat als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).
Op dit moment hebben we 20 kinderen 
geïdentificeerd  die  voor het CSF in 
aanmerking komen. Voor 8 van de 20 hebben 
we inmiddels sponsors gevonden die zich voor 
5 jaar garant stellen. Voor nog eens 5 
kinderen hebben we sponsors die in ieder 
geval 1 jaar toegezegd hebben. Voor 7 
kinderen, echter, zoeken we nog mensen die 
graag een kind een kans willen geven op een 
toekomst.  De inleg voor één kind bedraagt 
€195,- p/jaar of €48,75 p/ kwartaal (waarvan 
de fiscus dus zo’n €100,- voor haar rekening 
neemt!) Het kind krijgt daarvoor naast 
scholing ook medische zorg.
Mocht je interesse hebben, vraag dan bij ons 
de speciale brochure aan (PDF) waarin alles 
precies staat uitgelegd. Op de site van de 
belastingdienst vind je ook meer informatie.
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Kerstacties op drie 
Nederlandse scholen
Mill, Zuidlaren, Nijmegen – Zowaar 3 scholen 
in Nederland houden kerstacties ten bate van 
Stichting Maya dit jaar. 
Als eerste de basisschool Schuilingsoord uit 
Zuidlaren. Zij hebben ons 3 jaar geleden al een 
digitaal fototoestel cadeau gegeven voor de 
school in Nepal. Nu gaan ze een kerstmarkt 
organiseren waarvan de opbrengst bestemd is 
voor Stichting Maya. 
Daarnaast zijn er twee middelbare scholen, 
één in Nijmegen – het Canisius College – en een 
school uit Mill – het Merlet College. Op het 
Canisius worden gastlessen verzorgd door 
Auke en Pieter—twee PABO studenten die 
afgelopen voorjaar in Nepal zijn geweest—en 
op het Merlet staat Stichting Maya met een 
stand op de Kerstmarkt. Met de lopende 
kerstacties is onze foto-expositie in de maand 
december te zien op het Merlet College. 
Langeboomseweg 3,  5451JH te Mill. 
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Kerstknuffels naar de lokale voedselbank
Land van Cuijk  –  Stichting Maya heeft een 
honderdtal kerstknuffels geschonken aan de 
voedselbank.  Omdat we bij Stichting Maya 
vinden dat we de kinderen in Nederland ook 
niet mogen vergeten, willen we eens per jaar 
ook hen eens verrassen. Omdat de voedselbank 
precies weet welke kinderen het meest 
vergeten zijn, hebben we via 3 van hun 
uitgiftepunten 100 kinderen  uit de regio 
weten te bereiken en op deze wijze een 
knuffelige Kerst kunnen bezorgen.

.

Gelukkig stel schenkt 
Maya 3000 euro
Deventer – Margreet en Leo hadden onlangs 
iets te vieren. En dat wilden ze niet stilletjes in 
hun hoekje doen maar delen met de hele wereld. 
Nou ja, de ‘hele’ wereld? In ieder geval met de 
mensen in Nepal, want ze hebben een schenking 
gedaan aan Stichting Maya van 3000 euro.  Zie 
onze website voor het verhaal achter dit mooie 
gebaar!
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Vacatures                  Gezocht
De trip naar Nepal heeft het werk aan de 
nieuwe site even stilgelegd, maar we hopen 
toch dat deze heel spoedig live gaat. 
Dan is een groot karwei geklaard, maar het 
up-to-date houden van de site is ook nog 
een leuke klus. We zijn daarom op zoek 
naar:  

een “webmaster”
Klinkt ingewikkeld maar we zoeken iemand die 
van tijd tot tijd een uurtje tijd heeft om over 
de site te surfen en te verifieren of alles nog 
actueel is. 

Koeriers 
Mensen die naar Nepal vliegen en een paar kilo 
van hun bagage willen reserveren voor kinder-
kleren, medicijnen, educatief speelgoed of 
knuffelbeesten, etc. De spullen hoeven maar tot 
Kathmandu, dan komt onze agent ze bij je hotel 
halen!

Stichting Maya Maya Foundation
Meijhorst 34-35 PO Box 196
6537JC Nijmegen Pokhara
Nederland Nepal

tel./fax: (+31) (0)24-3444125
website: www.stichting-maya.nl
e-mail: info@stichting-maya.nl
 
KvK Centraal Gelderland 09145476
RABO-bank Nijmegen 10.10.26.374
IBAN = NL 03 RABO 0101026374
BIC = RABONL2U

De Maya Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Maya en dient om de vrienden van Maya 
op de hoogte te houden van het nieuws 
betreffende de stichting uit zowel Nepal als 
Nederland. De Nieuwsbrief komt gemiddeld 8 
keer per jaar uit.

Colofon

Contact informatie
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