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René terug in Nepal...
Serachour. - Ik ben inmiddels weer een kleine 
maand in Nepal. Mijn 5e jaar alweer in dit 
fantastische land. Met veel plannen en met 
heel wat hulp aan mijn zijde willen we graag 
flink vooruit. Helaas staat Nepal deze dagen 
stil; door de onlusten in Zuid-Nepal is er een 
nijpend tekort aan allerlei soorten brandstof. 
Er is bijna geen benzine, diesel of gas te 
krijgen. Auto's staan hele dagen in 
kilometerslange files voor de benzinepompen 
om dan 15 liter te mogen tanken. Electriciteit 
is weer net als de afgelopen jaren... 8 uur per 
dag wordt het afgesloten en zitten we zonder. 
 “Ke garne?”
Maar we laten ons uiteraard niet uit het veld 
slaan. We gaan door op de ingeslagen weg om 
meer en meer kinderen toegang te geven tot 
beter basisonderwijs en betere leef-
omstandigheden. 
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Nederland/Thulakhet. - In februari hebben we 
goed nieuws mogen vernemen. We zijn namelijk 
door de kersverse Unica Foundation beloond voor 
ons rookloze oven project met een subsidie die 
ons in staat stelt om weer een heel dorp rookvrij 
te maken.  De Unica Foundation heeft als doel 
projecten in Nepal op het gebied van techniek en 
energie financieel te ondersteunen en Stichting 
Maya heeft als één  van de eerste de aandacht 
van de Unica Foundation op zich weten te 
vestigen. Dit maal gaan we de ovens bouwen in 
het dorp Thulakhet aan de rand van onze eigen 
vallei. Dit is hetzelfde dorp waaraan we 2 jaar 
geleden het dak op de school hebben gedoneerd.

Meer rookloze ovens

Ook educatieve materialen 
zoeken het hogerop
Everest district. - Begin februari hebben we een 
school in het oosten van Nepal blij kunnen maken 
met een complete set van onze educatieve 
materialen. Een andere Nederlandse stichting 
heeft zich het lot aangetrokken van deze Tamang 
kinderen en heeft bij ons atelier gevonden waar 
ze naar op zoek waren: Legpuzzels, rijgpuzzels, 
inlegplanken, boerderijdieren, jumbolino's en nog 
veel meer. Een pluim voor onze mederwerksters 
die hun werk nu gewaardeerd zien tot op grote 
hoogte! 

http://www.stichting-maya.nl/
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Het grote PABO avontuur - Thulachaur
Harpanvallei – Nepal. 
Begin februari zijn alle drie de PABO 
studenten begonnen op hun stageplekken: drie 
dorpjes in de voetheuvels van de Himalaya. Ze 
wonen ieder bij een gastgezin om de band 
tussen Nederlandse student en Nepalese 
gemeenschap zo sterk mogelijk te maken. In 
de aankomende nieuwsbrieven willen we graag 
ieder van de drie PABO studenten aan het 
woord laten. Volkan bijt de spits af: 

“Thula-Chour is een klein dorp in een vallei dat 
alleen bereikbaar is met de benenwagen. Het 
duurt je op een flink staptempo een uur vanaf 
de grote weg en het dorp telt niet gek veel 
huizen. Mijn gastfamilie telt 8 man sterk: 4 
meiden, 2 jongens, vader en moeder. Ook zijn 
er 2 volwassen geiten, een babygeitje, 2 ossen, 
2 volwassen buffels en een jonkie. Natuurlijk 
vergeet ik de 2 ratten en de poes die ze 
s’nachts van zolder verjaagt, helaas voor mij, 
want de enige plek waar de poes s’nachts niet 
komt, is mijn stal.                                          
Vannacht heb ik op hout gelegen met een paar 
gevlochten matten erop. Gelukkig was het 
hout, anders had ik me misschien wel 
comfortabel gevoeld. Mijn familie is heel erg 
lief en aardig. Het communiceren gaat alleen 
lastig. Ik moet dus Nepalees leren in een 
versneld tempo. Ik heb heerlijke masala-thee 
gehad voor ontbijt met een schaaltje popcorn. 
De oudste zoon en dochter waren al weg toen 
ik opstond; zij moeten namelijk nog een uur 
lopen naar school . 
Op school aangekomen heb ik de vrijwilliger 
aldaar laten vertalen dat ik kom observeren en 
‘teaching methods’ kom ‘improven’. De 
vrijwilliger is overigens iemand uit het dorp 
die in het toeristenseizoen berggids is. 

Volgende week zal hij er al niet meer zijn. 
Ik mocht meteen de directeur observeren. De 
directeur moest echter nog een stukje beton 
storten voor hij zijn les kon geven. 
Ongelofelijk, wat een les hij gaf. ‘Read and 
act’ was ‘shout and repeat’ aan het verworden. 
Een les heet hier een 'period' en bestaat uit 
45 schamele minuten, waarvan er over het 
algemeen maar 20 daadwerkelijk les wordt 
gegeven. De rest van de tijd zijn de leraren 
aan het ‘overleggen’ op het plein of beton aan 
het storten voor de nieuwe lokalen. 
Het schooltje hier in Thula-Chour telt 3 
lokalen, voor 5 groepen bestaande uit 40 
kinderen en inclusief de vrijwilliger zijn er 
welgeteld 4 leerkrachten.”

- Volkan

De belevenissen van Volkan en zijn 
medestagiaires zijn ook te volgen via hun 
weblog op www.stichtingmaya.waarbenjij.nu
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Pokara/Matepani Gumba. - Namaste vanuit 
Nepal, preciezer vanuit Matepani Gumba. 
Hoewel René me in een eerdere nieuwsbrief al 
wel heeft aangekondigd maar ik me nog niet 
heb voorgesteld, zal ik daar mee beginnen. 
Mijn naam is Willem van der Loop, ik ben 24 
jaar en net klaar met mijn studie. Het leek me 
wel een goed idee om voor ik het werkende 
leven instap er nog een tijdje tussenuit te 
gaan. Veel mensen gaan dan reizen, mijn 
gedachtegang was meer in de trant van ‘ik heb 
nu het privilege gehad om te kunnen studeren, 
ik wil andere mensen ook die kans geven’. Het 
internet bracht me al gauw bij Stichting Maya, 
met een unieke mogelijkheid om les te gaan 
geven aan monniken in een klooster. 

Verhalen uit het klooster – deel 1
Wat een kans! Nu zit ik dus in Nepal en heb 
mijn eerste lessen aan de monniken er 
inmiddels opzitten. Zoals ik er tegen aankijk 
zit ik hier op een goede plaats, want hulp is 
hard nodig! De monniken zijn fantastisch en 
het leven hier mag dan wel Spartaans zijn, 
maar ik zou met niemand willen ruilen. 
Iedere dag geef ik les aan vier groepen 
(beginners tot gevorderden). Samen met nog 
een andere vrijwilligster uit Duitsland geef ik 
alle groepen 45-60 min in de ochtend, middag 
en avond les. Op de foto sta ik met groep B. In 
de volgende nieuwsbrief zal ik meer vertellen 
over mijn werk hier.                            - Willem
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Ans Reys(t) naar Nepal
Ondanks het feit dat Nepal een heel ander land 
is dan Nederland en je aan veel dingen nooit zal 
wennen—hoe lang je er ook verblijft—hebben 
de afgelopen 5 jaar er toch voor gezorgd dat 
sommige dingen mij niet meer opvallen. Hoe leuk 
dan ook dat ik me dit jaar mag verheugen in de 
aanwezigheid van vrijwilligers en PABO-
studenten wiens zintuigen alles voor de eerste 
maal ervaren en mij, door hun verhalen, dwingen 
weer terug te denken aan mijn eerste keer 
Nepal. 
In datzelfde rijtje hoort ook onderstaand 
relaas van Ans. Ans was afgelopen winter een 
collega van mij in Nederland en had al ruim voor 
ze mij leerde kennen een trip geboekt naar 
India en Nepal. En toen ze hoorde dat ik in 
Nepal 'een familie' had, wilde ze graag eens op 
bezoek. Zo gezegd, zo gedaan, lees maar...

“Al snel krijgen we van Maya Rene's kamer 
toegewezen. Als we even later Rene's Nepaleze 
broer Chudamani mogen begroeten is hij 
verrast. Al meteen krijgen we warme thee van 
Maya toegestoken. Als we een uurtje later een 
bezoek gaan brengen aan de school, weten we 
niet wat ons overkomt. Het hele schoolplein vol 
met kinderen in schooluniform en de 
onderwijzers, alle keurig in een rij, heten ons 
een ongelooflijk welkom. Er wordt voor ons 
gezongen, we krijgen bloemenkransen 
omgehangen en er worden bloemetjes in onze 
handen gedrukt. Ik laat normaal mijn emoties 
niet zo gauw blijken, maar deze keer rollen de 
tranen over mijn wangen. Zo'n warm welkom 
hebben we nog nooit meegemaakt. Een 
onderwijzer leidt ons rond en vertelt alles over 
de school, een meisje houdt een welkoms 
woordje terwijl we in de schoolbanken zitten. 
Ik plaats me achter het schoolbord en schrijf 
wat ik voel op dit moment.

We genieten van het dorpsleven, het is rustig, 
vriendelijk, geen luchtverontreiniging een 
paradijsje wat betreft de natuur, wel armoede. De 
bevolking is arm. Maya zorgt voor thee en eten 
(veel rijst). Chuda laat ons het dorp zien. Het is 
een grote familie, als het er op aan komt helpt 
iedereen elkaar. We slapen in Rene's bed. Rustig, 
geen geraas van het verkeer, etc. Chuda is de 
volgende morgen al vroeg zijn koe aan het melken. 
Als we in de namiddag afscheid nemen van de 
familie, doet dat ons veel. Echt aardige mensen 
met het hart op de goede plaats. Het was echt 
thuis komen, Rene! 
Als we later in Pokara gezellig bij een vuurtje een 
glaasje wijn drinken en dineren, realiseren we ons 
dat het bedrag van de rekening bijna een 
maandinkomen van veel Nepalezen is. Toch erg 
moeilijk. Ik moet er steeds aan denken. Was het 
maar eerlijker verdeeld in de wereld.”

- Ans
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Vacatures                  Gezocht
Naar aanleiding van de oproep in de vorige 
nieuwsbrief hebben zich 2 mensen gemeld 
die zich gaan toeleggen op het werven van 
fondsen. Daar zijn we heel blij mee en dit 
is een goede aanloop. Maar ook op andere 
vlakken kunnen we nog hulp gebruiken. We 
zijn bijvoorbeeld op zoek naar:  

Duizendpoten
Mensen die af en toe tijd beschikbaar hebben 
om hand en spandiensten te verrichten. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn het verzamelen van 
informatie op internet, een artikeltje 
schrijven voor de nieuwsbrief, de nieuwsbrief 
samenstellen, de website updaten, etc. Dingen 
die je thuis kan doen, in je eigen tijd en in je 
eigen tempo. Gewoon als je een keer een 
uurtje over hebt. 
Laat ons even weten wat je kwaliteiten zijn en 
hoeveel tijd je per week of maand beschikbaar 
zou zijn en we komen met wat mogelijke 
opties.  

Vierdaagselopers en vierdaagseloperssponsors
Zoals bekend zijn er grootste plannen om de 
vierdaagse te gaan lopen met een aantal vrienden 
van Maya, maar om er een succes van te maken 
hebben we nog wel een aantal sponsors nodig. 
Vraag op je werk, op school of in je familie of 
iemand mee wil lopen of een loper wil sponsoren!

Koeriers 
Mensen die naar Nepal vliegen en een paar kilo 
van hun bagage willen reserveren voor 
babykleren, 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.
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