INFORMATIE ten behoeve van STAGIAIRES /VRIJWILLIGERS BIJ
PROJECTEN VAN WERELDWIJD VOOR KINDEREN
Om meer informatie over uw project te kunnen geven aan toekomstige stagiairs/
vrijwilligers vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te
vullen en te zenden aan wwvk@apgen.nl.
1a. Wat is de naam van uw project/ stichting?

Stichting Maya

1b. Wanneer u meerdere projecten heeft; wat zijn de namen hiervan?

n.v.t.

1c. Wat is de website van uw project/ stichting?

www.mayafoundation.com

2a. In welk werelddeel bevindt zich uw project?

Azie

2b. In welk land?
Nepal
2c. In welke plaats?

Projekt nabij Pokhara.
Stichting heeft meerdere projekten in Nepal.

3. Wat is uw relatie tot het project?

Aanvragers steunen meer dan 10 jaar financiëel,t.b.v. kansarme
meisjes in Nepal

4. Wat is de meest geschikte periode van het jaar voor een stagiair/
vrijwilliger bij uw project?

5. Wat is een minimale periode voor een stagiair/ vrijwilliger bij uw
project?

1 maand

6. Wat is een maximale periode voor een stagiair/ vrijwilliger bij uw
project?

Wordt vastgesteld na bespreking.
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7. Heeft u voorkeur voor een leeftijd? Zo ja welke?

Vanaf 18 jaar

8. Heeft u voorkeur voor een opleiding? Zo ja, welke?

Een specifieke opleiding is niet nodig.

9. Welke begeleiding kunt u geven voor aanvang van het verblijf op
uw project?

In Nederland houdt Stichting Maya met alle vrijwilligers persoonlijke
intakegesprekken. Daarnaast zijn er voorlichtingsavonden voor
groepen bestaande uit vrijwilligers die in dezelfde periode naar
Nepal gaan. Dan kun je vast kennismaken met elkaar en een band
opbouwen. Al je vragen worden beantwoord voor je vertrekt.

10. Welke begeleiding kunt u aanbieden tijdens het verblijf bij
uw project?

Te plaatse biedt Stichting Maya bijna altijd een Nederlandstalige
begeleider, naast onze vaste begeleider.
Stichting Maya geeft je een aantal dagen de tijd om alle indrukken
die je opdoet in Nepal te verwerken in een comfortabele omgeving
alvorens je naar je stageplaats te brengen.
Dit helpt in het verzachten van de cultuur shock.

11. Welke begeleiding kunt u aanbieden na afloop van het verblijf op
uw project?

12. Kunt u verblijf aanbieden? Zo ja, welk?

Je verblijft bij gastgezinnen die garant staan voor een unieke en zeer
hartverwarmende ervaring.

13. Welke verblijfskosten zijn er?

De algemene kosten zijn laag.

14. Is er een aansprakelijkheidsverzekering voor uw project?

15. Is er een overeenkomst / stagiaires/ vrijwilligers contract?
16. Kunt u, naast de omschrijving die op de website van WWvK staat,
meer informatie geven over uw project?

Nabij de stad Pokhara in Nepal, is een kleuterschool gebouwd door
Stichting Maya. De school is af, de inrichting nog niet.
De klaslokalen moeten nog aangekleed worden.
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Het gebouw bestaat uit 6 lokalen + 1 grote hal. Op alle scholen die wij
steunen is speciale aandacht voor kleuteronderwijs in de vorm van
aangepast meubilair en geschikte lesmaterialen.
Deze laatste hebben we zelfs gedurende enkele jaren in eigen beheer
geproduceerd omdat deze in Nepal niet verkrijgbaar waren.
17. Met wie kan de stagiair / vrijwilliger contact opnemen?

Met Stichting Maya

Telefoon:
Email: www.mayafoundation.com
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