Stichting Maha Mata Nederland
Jhiljhile – 2022 laatste projectjaar
Jhiljhile blijft een mooi voorbeeld van hoe een
bescheiden plan, waarvoor wij samenwerking
met Veldwerk (SVN) en Almost Heaven Farms
(AHF) zijn aangegaan, succesvol tot wasdom
komt.
De vrouwen in Jhiljhile zijn stap voor stap
betrokken bij de plannen en hebben op diverse
vlakken onderwijs aangeboden gekregen.
Zo kregen zij meer kennis, zelfvertrouwen en
durven ze nu initiatieven te nemen en
verantwoording te dragen. Al doende leren zij hun gemeenschap naar een beter bestaan
leiden. Wij zijn er van overtuigd dat de dames in Jhiljhile straks voldoende kennis en
veerkracht bezitten om zelfstandig verder te kunnen bouwen aan het welzijn van hun
gemeenschap. We zijn trots op hen en kijken uit naar een mooi laatste jaar!
Kamala Foundation/AHF - Panchthar project start december 2021
Met veel overtuiging en
vertrouwen gaan we opnieuw
in zee met AHF voor het
project in Panchthar, de
overeenkomst is getekend.
Het betreft een meerjarig
project dat een all-in-plan
behelst om op landbouw
gebaseerde gemeenschappen
te helpen met de transitie naar
agro ecologie en ook jongeren te trainen. Men zal beter toegerust zijn om de
klimaatverandering op te vangen en met het verbouwen en verkopen van biologische
producten op een zinvolle, milieuvriendelijke wijze in het levensonderhoud kunnen voorzien.
Goed voor huidige én toekomstige generaties.
Dit project wordt gerealiseerd met hoge kwaliteit onderwijs, trainingen en biologische
bronnen als basis. Hiermee kan men veranderen naar duurzame landbouwtechnieken, die
voor de hele gemeenschap effect zullen hebben en waarin hergebruik een belangrijke rol
speelt. Naast onderwijzen zal men ook onderzoek doen naar nieuwe technieken en welke
gewassen er bijvoorbeeld het best gedijen in de diverse klimaatzones die Nepal kent.
Het doet ons goed te merken dat er veel interesse bestaat voor dit project. Niet alleen bij
andere organisaties, maar ook bij de Nepalese overheid. Maha Mata steunt AHF met fondsen
voor de bouw van een trainingscentrum en aanschaf voor de benodigde landbouwgrond die
daarbij hoort.
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Khagendra – mooie donaties en renovatie eindelijk uitgevoerd
We hebben door uitstel i.v.m. Covid lang geduld moeten hebben, maar eindelijk kon de door
Maha Mata bekostigde renovatie van een van de sanitaire units worden uitgevoerd.
De gehandicapten hebben er nu een extra ruime en hygiënische unit bij, die aan de
hedendaagse eisen voldoet.

Sabitra wil leren voor onderwijzeres. Ze heeft hiervoor al een studiebeurs, maar kan door
haar beperking niet met openbaar vervoer naar de colleges. Met hulp van Maha Mata kreeg
Sabitra deze 4-wiel scooter. Nu kan ze studeren, werken aan de toekomst én zelfstandig zijn.

Onze contactpersoon bij Khagendra, Krishna, is altijd bezig voor anderen bij de organisatie.
Sabitra is daar een mooi voorbeeld van. Krishna is zelf vanaf zijn nek verlamd. Zijn oude
rolstoel kon niet meer voor- of achteruit en die rolstoel betekent natuurlijk alles voor hem.
Dankzij jullie donaties én die via andere organisaties in Spanje, Engeland, Duitsland,
Nederland én de hulp van Krishna’s vriend Keshav, kon er een nieuwe, aangepaste rolstoel in
Spanje worden besteld en naar Nepal worden verzonden. Natuurlijk moesten er weer veel
hobbels worden genomen, maar het is gelukt dankzij alle donaties én de internationale
samenwerking. Extra complimenten voor het geweldige werk dat het team van “Petit Mon” in
Spanje en vriend Keshav in Nepal deden. DANYABAD ALLEMAAL!!!
Wat wel heel naar was, is dat in de nacht voordat Krishna’s rolstoel arriveerde er in
Khagendra is ingebroken en er veel apparaten zijn gestolen, waaronder Krishna’s I-pad die –
net als zijn rolstoel” een “lifeline” is naar de buitenwereld.
We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe en het ziet er naar uit dat we Krishna
binnenkort ook hiermee blij kunnen maken. Wel laten we onderzoeken hoe we deze
technische apparaten beter kunnen laten beveiligen voor deze weerloze groep mensen.
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SERC -Toch een beetje feest!
SERC staat voor Special Education and Rehabilitation Centre
for handicapped children.
Met de donatie van de tweedehandshulpmiddelen mochten
we de gehandicapte kinderen van SERC blij maken met geld
voor lekker eten en nieuwe kleding tijdens de feestdagen,
die iets eerder zijn dan de onze. Extra fijn omdat de kinderen
en leiding niet naar huis konden door de strenge lockdown
én ze ook nog te maken kregen met een fikse overstroming
in de regentijd. Deze blije beelden spreken voor zich…

My Quest foundation – weer op Quest trek!
Na bijna twee jaar niet op stap te hebben gekund was het in november eindelijk weer
mogelijk om op kosten van Maha Mata een Quest trek te organiseren. Tijdens zo’n Quest
trek proberen jongeren met professionele begeleiding hun verleden te verwerken en te
accepteren. Gaan zij op zoek naar zichzelf, hun talenten en zien zij hopelijk nu ook kansen
voor de toekomst. Deze keer ging er, speciaal op ons verzoek, een groep meisjes op pad.

In de Nepalese gemeenschap zijn meisjes nog niet zo geëmancipeerd. In gemengd
gezelschap zouden zij gereserveerd blijven en daarom is de keus om deze keer alleen
meisjes te laten gaan bewust genomen. Tijdens de evaluatie zijn de reacties van de jongeren
ook deze keer weer heel positief. Voor een mooie impressie van zo’n trek en de effecten
hiervan kun je op ons youttube kanaal een korte film bekijken die wij éénmalig hebben
gesponsord, deze is zeer de moeite waard! Bekijk hier de film.
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Bestuurlijk nieuws
Werkbezoek opnieuw uitgesteld

In de hoop dat het reisadvies voor Nepal
richting voorjaar 2022 wel van oranje
naar geel zou gaan waren we
optimistisch aan een reisplan begonnen.
We hadden zelfs al voorzichtig wat
mogelijkheden met de Nepalese partners
besproken. Maar naarmate we verder in
December kwamen werden de geluiden
alleen maar meer verontrustend, in
plaats van minder.
Het woord Omikron viel en daarmee
werd al snel alle hoop weg gevaagd,
de rest is jullie allen inmiddels bekend.
Dus we hebben de plannen opnieuw in de koelkast gezet en hopen op betere tijden.
Niet alleen voor Nepal en Nederland natuurlijk, maar wereldwijd.
Penningmeester

Met hart én verstand – Linda’s visie op de toekomst
“Nooit gedacht dat Maha Mata zo’n vlucht zou nemen toen ik 50 jaar werd en Maha Mata oprichtte
als alternatief verjaardagscadeau. Ik ben nu ruim 67, mijn man bijna 75. Wat hebben we, mede
dankzij jullie, in die jaren al veel mensen kunnen helpen en veel kunnen realiseren in Nepal!
Echter, de zaken moeten beheersbaar blijven en de mensen in Nepal moeten op Maha Mata kunnen
rekenen, ook als er ineens iets met mij zou gebeuren. Ik vond dat heel lastig om over na te moeten
denken om eerlijk te zijn, want ik hoop natuurlijk dat ik samen met mijn man en het bestuur nog heel
lang dit werk kan blijven doen, maar we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen….
Daarom hebben wij een vastomlijnd beleidsplan met als leidraad de lopende studiebeurzen.
We werken dus met een overzichtelijk “raamwerk” en daarbinnen…gebeurt er van alles.
Zo is project Dhading bijna afgerond, zijn de meeste studies weer opgepakt en zijn er mooie nieuwe
plannen gemaakt voor het project in Panchthar, zoals is te lezen in deze lange update.
We timmeren dus volop aan de weg, maar wel met hart én verstand”.
Fijne feestdagen!
Lenie, Marie-Louise, Maureen & Linda
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