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Hallo allemaal, 
 
Hierbij het laatste nieuws uit Nepal met een paar korte berichten en een mooi fotoverslag. 
 

Onderwijs 
De scholen starten weer in mei. Dat is iets later dan gebruikelijk omdat 
eerst de verkiezingen plaats moeten vinden. Dus ook pas tegen die tijd 
kunnen wij nieuwe budgets voor onze sponsors verwachten. 

 
Saytam Daycare centrum voor jongeren met het 
downsyndroom. Na een lange sluiting door de Corona 
pandemie is het centrum weer opgestart en heel langzaam 
begint alles weer een beetje “normaal”  te worden. 
Managing director Shila heeft een aantal goede plannen, 
o.a. voor “on the job training”, hetgeen in Nepal nauwelijks 
bekend is. We hebben om een begroting gevraagd, zodat 
we kunnen bekijken wat Maha Mata hierin kan betekenen. 
Ook oude beloftes, die wij voor de pandemie deden en 
waar nog steeds budget voor gereserveerd staat, kunnen 
nu hopelijk worden ingelost. 
 
Voetprints voor Nepal 
Mede onder invloed van de pandemie hebben wij ons als Voetprints organisatie genoodzaakt 
gezien om de Voetprints stichting op te heffen. Niet alleen nam de belangstelling af, maar 
ook het wandelen is de laatste jaren veranderd en steeds meer mensen trekken er op eigen 
gelegenheid op uit. We hopen daarom, dat er in kleine kring leuke initiatieven zullen 
ontstaan van vriendengroepen die samen een mooie tocht gaan lopen en zich laten 
sponsoren voor Maha Mata. We ondersteunen jullie graag waar mogelijk en als we zelf gaan 
lopen laten we dat zeker weten….jullie voorzitter heeft inmiddels een redelijke conditie…;-)  
 

Kamala Foundation (Almost Heaven Farms)/Jhiljhile 
We willen heel graag een mooi foto verslag met jullie delen 
van een trip die de dames van Jhiljhile mochten maken ter 
afsluiting van de projecten in hun dorp. Dit besloten we niet 
alleen te sponsoren om onze waardering te laten blijken 
voor de inzet t.b.v. hun dorp te laatste jaren, maar ook om 
hen mooie ervaringen mee te geven waar ze in de toekomst 
wat aan hebben. Beelden en tekst (Nederlands) spreken 
voor zich. 

Zie voor fotoverslag de link onderaan deze webpagina. 
 
Werkbezoek 2022 
Last but not least; ons werkbezoek staat definitief voor eind 2022 gepland. Het wordt “hard 
werken”, want we willen na die jaren van afwezigheid natuurlijk graag zoveel mogelijk 
projecten bezoeken en mensen spreken. We laten t.z.t. weten hoe je onze reis kunt volgen. 
 
Tot zover de berichten uit Heenvliet. Een fijne zonnige (Moeder)dag verder ook namens mijn 
mede Maha Mata “Mama’s”, Marie-Louise, Maureen en Paulien,  
 
Linda Scheppink – voorzitter. 
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