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“Nooit gedacht dat Maha Mata zo’n vlucht zou nemen toen ik ruim 17 jaar geleden de stichting  oprichtte.  
Wat hebben we, mede dankzij jullie, al veel gerealiseerd in Nepal! Nu ik gepensioneerd ben is het belangrijk om  
ook voor de toekomst de zaken beheersbaar te houden. We hebben als bestuur daarom een beleid uitgestippeld 
waarbinnen de lopende projecten zijn gedekt en nieuwe projecten steeds helder worden afgebakend.  
 
Ik hoop natuurlijk dat het mij nog lang gegeven is Maha Mata voort te zetten, samen met mijn man en het bestuur. 
Maar in het belang van alle partijen doe ik dit dan wel graag met hart én verstand”. 
 
Linda Scheppink, oprichter-voorzitter 
 

Projectmatig en qua financiën was 2021 ondanks alles een mooi jaar. In Dhading zijn de projecten nu afgebouwd, 
afgesloten en overgedragen aan de overheid. Januka, de dame die in Dhading supervisie had, heeft een baan bij EFF 
gekregen. Maha Mata heeft daar nog een éénmalige ondersteuning voor overgemaakt. Voor Jhiljhile is ook het laatste, 
afrondend, plan ingezet, daarna kan deze hardwerkende gemeenschap op eigen benen staan. Bij het SGCP zijn we 
voorzichtig begonnen met een afbouwregeling. We hopen dat ook hier de overheid zijn verantwoording zal gaan nemen.  
In Panchthar zijn we gestart met een mooi, nieuw project. Opnieuw in samenwerking met Kamala/Almost heaven farms, 
net als in Jhiljhile. Dit nieuwe project kan worden opgezet dankzij een mooi legaat dat wij ontvingen.  
 
2021 gaat verder de boeken in als een jaar met ups en downs. Net als bij ons was er in Nepal een periode waarbij alles, 
wel met aanpassingen, weer een beetje “normaal” leek, waarna Corona de kop op stak en er weer lockdowns moesten 
worden afgekondigd. Vooral op onze scholingsprojecten heeft dit opnieuw een grote impact gehad. Niet alleen is het 
voor de leerlingen lastig om online lessen te volgen en geconcentreerd te blijven, maar er zijn ook veel kinderen die geen 
mogelijkheden hebben om online lessen te volgen. Dit wordt door EFF geprobeerd op te vangen met mobiele telefoons. 
 
Covid vaccinaties zijn er in Nepal wel gedaan, mede dankzij donaties uit diverse landen. Er is echter geen eenduidig 
programma voor, dus het lag er een beetje aan waar je woonde, of dat je connecties had, om de vaccinatie(s) te kunnen 
laten zetten. Ondertussen heeft het gros van onze contacten, inclusief de gehandicapten, wel 2 vaccinaties en een 
boosterprik gehad. Inzicht in de meest afgelegen gebieden hebben wij helaas niet. 
 
Wat onze eigen bestuurlijke zaken betreft: Het hele jaar hebben we online vergaderd. Financiële voorbereiding hebben 
penningmeester en voorzitter wel fysiek kunnen doen. Het hele jaar heeft de voorzitter zoals gebruikelijk alle contacten 
met Nepal onderhouden en hebben wij als totaalbestuur meer dan regelmatig digitaal en telefonisch contact gehad voor 
overleg, ook met mensen in Nepal die door Maha Mata gesponsord worden. Dit vooral voor morele ondersteuning.  
Fondsenwervende activiteiten, zoals een collecte of Voetprints voor Nepal, moesten ook in 2021 worden afgelast.  
Onder invloed van Omikron hebben we eind 2021 besloten de Voetprints stichting op te heffen. Dit is nu afgerond.  
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Achtergrond, doelstellingen, werkwijze 

In 2003 startte Linda Scheppink (huidige voorzitter) een privé-inzamelingsactie om leprapatiënten en 
gezinsleden te helpen. Een logisch vervolg op deze inzamelingsactie was de oprichting van een stichting. 
Notaris Mr. Mariëlle Lindeboom was bereid kosteloos alle benodigde formaliteiten uit te voeren. Stichting 
Maha Mata Nederland zag het levenslicht op 12 maart 2004. De stichting is statutair gevestigd te Heenvliet.  
 
Stichting Maha Mata Nederland helpt kinderen en gehandicapten, voornamelijk in Nepal. Ons streven is de 
negatieve spiraal van kinderarbeid en armoede te doorbreken. Dit doen wij door lokale projecten te 
ondersteunen gericht op onderwijs en gezondheidszorg. Extra aandacht gaat uit naar onderwijs voor 
meisjes en zorg voor moeder en kind zowel voor, tijdens en na de bevalling. Dit laatste helpt mee om 
handicaps te voorkomen. 
 
Duurzaamheid en betrokkenheid vinden wij belangrijk bij de keuze van onze projecten.  
De lokale bevolking wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van een project en daar waar mogelijk 
gevraagd om zelf een bijdrage te leveren. Dit kan in geld, maar ook in arbeid of tijd. Dit vergroot het 
draagvlak en daarmee de slagingskans van de projecten aanzienlijk.  

 
Per 1 januari 2008 is de artikel 24 registratie , die wij vanaf de oprichting in 2004 hebben, 
vervangen door het ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) keurmerk. Wij hebben de 
ANBI status vanaf deze datum ononderbroken. Dossier nummer 22469. 
 
De naam van de stichting komt uit het Hindi. Maha betekent: groot, universeel en Mata is 
o.a. een respectvolle benaming voor ‘moeder’.  

Vrij vertaald betekent Maha Mata: “een moeder voor iedereen”.  
Hulp wordt verleend, zonder dat er enig onderscheid wordt gemaakt in afkomst, huidskleur en/of religie.  
 
Stichting Maha Mata heeft een eigen logo waarin de olifant centraal staat. Een olifant is in 
Azië een symbool voor “kracht en het goede”. Tevens staan olifanten bekend om hun 
zorgzaamheid voor hun jongen. De grote olifant in het midden is de stichting, de “moeder”. 
Alle kleine olifantjes erom heen; de mensen waar de stichting zich voor inzet. 
 
Bestuurlijke zaken 
Het bestuur van de stichting Maha Mata dient tenminste uit drie- en ten hoogste uit zeven personen te 
bestaan. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van maximaal twee jaar, behoudens de voorzitter 
en penningmeester, die worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.  
 
Het bestuur van Stichting Maha Mata Nederland bestaat in 2021 uit de volgende personen: 
 

 mevrouw L. E. Scheppink - Stadt oprichter/voorzitter        aftreedbaar maart 2022/continueert 
 mevrouw M. Prins            secretaris             aftreedbaar maart 2023 
 mevrouw L. Schilt   penningmeester            treedt af per 1 februari 2022* 
 mevrouw M.L. van Nieuwenburg bestuurslid             aftreedbaar januari 2023 

 
 De procedure ter vervanging van mevrouw L. Schilt is opgestart. Zij zal per 1 februari 2022 worden 

vervangen door mevr. P.E. Lens-Huart. Mevrouw Schilt zal nog enige tijd beschikbaar blijven voor 
de inwerkperiode. 

 
Professionaliteit bestuur/samenwerking 
Op persoonlijk vlak proberen de bestuursleden zich steeds meer te bekwamen en goed te informeren. Wij 
wisselen vaak van gedachten met collega’s, die zich met soortgelijke hulpverlening bezighouden. Hieruit is 
de samenwerking tussen onze stichting en de volgende organisaties ontstaan: Stichting Veldwerk, EFF, 
SHBN, Stichting Vrouwen voor Vrouwen, Mountain ChildCare, Reachout2/Karuna, Almost Heaven Farms, 
Satyam daycare, Creating Possibilities en Kaghendra. 
 
Financiële administratie  
De financiële administratie is geheel gedigitaliseerd. Het nazien van gegevens, de mogelijkheden voor het 
opvragen van informatie en overzichten is hierdoor een stuk eenvoudiger en minder tijdrovend. Ook de 
mogelijkheden voor het samenstellen van de jaarstukken zijn hierdoor aanzienlijk verbeterd. Volgens de 
ANBI regels is er geen accountantscontrole meer nodig.  
De meest recente jaarverslagen vindt u bij doneren, pagina -  “alle ANBI info” - op onze website. 
 

https://www.mahamata.nl/alle-anbi-info
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Inkomsten/beheer rekeningen 
Het vermogen van stichting Maha Mata Nederland tbv haar projecten, werd in 2021 gevormd door 
eenmalige giften, vaste donaties, notariële – of onderhandse akten en een legaat. Om er voor te zorgen dat 
onze fondsen gegarandeerd blijven door de Nederlandse bank (tot € 100.000,00), hebben wij naast de ING 
een tweede rekening bij de SNS bank waar een deel van de fondsen op is gestort. Dit zijn reserveringen 
voor langdurig lopende projecten of studiekosten.  
 

 Alle gegevens betreffende de ING en SNS rekening zijn zowel voor de penningmeester als de voorzitter ter 
inzage. Oneigenlijke transacties zouden direct worden opgemerkt. 

 Het financiële overzicht, liquiditeitspositie e.d. zijn op elke vergadering een vast agendapunt. Alle 
bestuursleden krijgen tijdens elke vergadering nieuwe overzichten van de penningmeester. 

 Maandelijks krijgt de voorzitter een nieuwe liquiditeit. 

 Nieuwe donateurs krijgen meteen de mogelijkheid tot auto-incasso aangeboden. Hiervoor hebben wij een 
speciaal formulier. 

 Donateurs die hun toegezegde donatie niet tijdig voldoen ontvangen een berichtje met vraag naar reden. 
 
Kostenverantwoording 
Stichting Maha Mata Nederland is een onafhankelijke organisatie. Er worden geen kosten gemaakt voor 
salarissen voor het bestuur of onkostenvergoedingen betaald aan vrijwilligers. In verband met pensionering 
van de voorzitter wordt er wel “gespaard” voor een tegemoetkoming in de kosten van het werkbezoek, dat 
normaliter eens in de twee jaar plaats vindt. Een deel van dit bedrag is gesponsord. 
 
De rekening van de stichting wordt verder alleen belast voor noodzakelijke en onvermijdelijke kosten.  
Denk hierbij aan de onkosten voor financiële transacties, bank kosten e.d. In 2021 was het totale percentage 
kosten ten laste gebracht van de stichting slechts 1%. 
 
Onderhandse akte 
Sinds 2014 kan er met een onderhandse akte en zonder tussenkomst van een notaris worden geschonken 
aan stichtingen met een ANBI. Op onze website wordt dit duidelijk vermeld en in onze nieuwsbrieven onder 
de aandacht gebracht. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt. 
 
Hulpverlening Nepal of wereldwijd? 
Hoewel wij statutair gezien wereldwijd kunnen helpen is na enige jaren besloten de activiteiten te beperken 
tot Nepal. Er is nog heel veel te doen in Nepal en het bestuur heeft een goed netwerk opgebouwd.  
Onze relatief bescheiden bijdrage wordt daardoor minder “versnipperd” en sorteert beter effect. 
Wij sluiten incidentele hulp in andere delen van de wereld echter nooit geheel uit. 
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Activiteiten  
 

Verbondenheid, openheid van zaken  

 Aan sponsors en gevers van extra - of onverwachte donaties wordt altijd aandacht geschonken. 

 Iedereen krijgt regelmatig (zoveel mogelijk digitaal) onze nieuwsbrief en één keer per jaar fysieke 
post met Kerst. In 2021 waren onze Kerstpost en porto opnieuw 100% gesponsord 

 Aan bijzondere gebeurtenissen wordt een extra nieuwsbrief gewijd.  
De nieuwsbrief en agenda zijn te vinden op onze website. 

 Statuten en jaarverslag worden op de eigen website gepubliceerd. Het bestuur is altijd bereikbaar 
voor vragen, inzage administratie en/of extra uitleg. 

 Telefoonnummer(s) en het e-mailadres worden op de website vermeld en in iedere nieuwsbrief 
herhaald, zodat het eenvoudig is om met het bestuur in contact te treden. 

 Nieuwe ANBI regels. De regels voor stichtingen met een ANBI registratie werden per 1-1-2014 
aangescherpt. Alle verplichte informatie staat op onze website.  

 Kosten voor domein en hosting van de website zijn 100% gesponsord. 

 Fysieke acties voor fondsenwerving konden ook in 2021 geen doorgang vinden. Hierbij is tevens de 
vraag gesteld of traditionele acties, zoals een collecte, nog wel zin hebben omdat opbrengsten 
daarvan erg terug zijn lopen. Zoeken van alternatieven staat op de agenda. 

 
Strategie, bewustzijn en betrokkenheid, fondsenwerving 
Door het creëren van meer bewustzijn, betrokkenheid, naamsbekendheid en verbondenheid met de stichting 
d.m.v. voorlichting en andere PR- activiteiten, hoopt het bestuur meer begrip te krijgen voor de noodzaak 
van de te verlenen hulp en meer steun te krijgen voor de projecten.  
 
Beleid, Professionaliteit, Communicatie  
Een efficiënte boekhouding, goede controle en regelmatige verslaggeving naar buiten toe zijn belangrijk voor 
de stichting. Wij hopen d.m.v. een professionele werkwijze, betrokkenheid en (persoonlijke) aandacht, 
nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs en vrijwilligers blijvend aan ons te kunnen binden.  
Het is voor alle partijen van het grootste belang dat iedereen zich verbonden voelt met de projecten, dat de 
donateurs zich verbonden voelen met de stichting en dat de stichting op haar beurt zich verbonden voelt met 
haar donateurs. De donateurs moeten er van overtuigd zijn dat er goed op hun geld wordt gepast, dat het 
goed wordt besteed en dat de uitgaven goed worden gecontroleerd. Onze website, nieuwsbrief, werkwijze 
en openheid krijgen veel waardering. Voor verenigingen, scholen e.d., die bijzondere acties op touw zetten 
t.b.v. de stichting, verwerken de bestuursleden karakteristieke foto’s over de actie in de presentatie. Van 
opmerkelijke acties wordt verslag gedaan op de website. 
 
Ambassadeur & vrijwilligers 
Rik Hoogendoorn heeft als onze ambassadeur een mooie tekst aangeleverd die, samen met een foto en zijn 
motivatie om ons te steunen, op de achterzijde van ons jubileumboekje en de website staat. In 2018 hebben 
wij een nieuwe folder uitgegeven. 
Op de website is uitgebreide informatie te vinden over vrijwilligerswerk in zowel Nederland als Nepal. Onze 
stichting kan beschikken over de enthousiaste ondersteuning van 5 vrijwilligers en meer bij bijzondere acties.  
 
Werkbezoeken 
Door de Corona pandemie kon de geplande donateurreis annex werkbezoek in 2021 niet doorgaan. Onze 
hoop is gevestigd op 2022. 
 
Werken aan naamsbekendheid 

 Voor elke actie probeert het bestuur zoveel mogelijk aandacht in de media te krijgen.  

 Door de herindeling is er een nieuwe gemeentegids uitgebracht voor Nissewaard, onze 
vestigingsgemeente. Onze stichting is in de nieuwe gemeentegids opgenomen. 

 De stichting beschikt nog steeds over een grote hoeveelheid (gesponsorde) ansichtkaarten, waarbij 
op de achterkant alle gegevens van de stichting worden genoemd, die bij allerlei gelegenheden 
wordt ingezet. 
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In 2021 hebben de volgende acties en activiteiten tbv de stichting plaats gevonden: 
 

 Facebook pagina, Eigen kanaal op Youtube, vermelding op LinkedIn  

 Vermelding op de website van 123-kado, Mountain Child Care, Veldwerk 

 Inzameling statiegeld 

 Herhaaldelijk overleg per whatsapp en email met de partners over de projecten. 

 Onderhandse aktes 

 Aandacht voor Maha Mata’s eigen actie:”Buy Local” ter bevordering van opdrachten 
voor werk in Nepal. Met als doel de lokale economie te steunen en terugdringen van 
goedbedoelde, maar onnodige klushulp die uit andere landen komt. 
Hiervoor hebben wij ook een logo laten ontwerpen (dit is 100% gesponsord). 

 Inzameling tweedehands hulpmiddelen voor gehandicapten, waarbij uiteindelijk niet 
alleen mensen in Nepal mee konden worden geholpen, maar ook in Afrika. 
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Projecten en hun verloop 
 

Werkwijze bepaling en begeleiding projecten  

De organisaties waarmee stichting Maha Mata Nederland samenwerkt kunnen in aanmerking komen voor 
ondersteuning indien de projecten overeenkomen met de doelstelling van de stichting. Vervolgens vindt er 
toetsing plaats of het project voldoet aan een lijst van criteria die is opgesteld. Voordat een project in 
aanmerking komt voor financiële ondersteuning moet het eerst met meerderheid van stemmen door het 
bestuur worden goedgekeurd. Hiervoor dient de betreffende organisatie altijd vooraf een gedetailleerde 
kostenbegroting in de vorm van offertes te overleggen, bij voorkeur met foto’s van de huidige situatie ter 
plaatse evenals een tijdsduur aan te geven waarin men verwacht dat het project kan worden gerealiseerd.  
 
Rekening en Verantwoording 
Indien de stichting haar fiat geeft aan een project worden er fondsen ter beschikking gesteld en/of 
inzamelingsacties voor dit doel gehouden. Er wordt gezorgd voor de contacten met de begeleider(s) van het 
project in het buitenland, er wordt regelmatig verslag uitgebracht aan de overige bestuursleden, er is 
controle op - en een duidelijk overzicht - van de rekeningen en van de uitgaven. Vervolgens wordt het geld in 
etappes overgemaakt aan de uitvoerende instantie door de penningmeester. Dit zal veiligheidshalve achteraf 
plaats vinden. In uitzonderlijke gevallen kan een deelbetaling vooraf plaats vinden.  Per project wordt alle 
relevante informatie, documentatie, foto’s, rekeningen e.d. overzichtelijk gerangschikt in digitale overzichten 
en verwerkt in de nieuwsbrieven en op de website van de stichting. 
 

Onderwijs 
Studiebeurzen vormen een belangrijk onderdeel van onze hulpverlening en zijn onder te verdelen in: 
basisonderwijs, bijzonder onderwijs en vervolg/beroepsonderwijs. Het streven is om alle kinderen die 
wij nu basis onderwijs aanbieden, ook verder te helpen met een vervolg- of beroepsopleiding. De Nepalese 
overheid heeft enige jaren geleden de leerplicht t/m klas 12 opgehoogd en dat volgen wij graag. Omdat hier 
echter veel geld mee gemoeid is nemen wij voorlopig geen nieuwe leerlingen meer aan voor een volledig 
leertraject. Per 31 december 2021 is de status van door/via  Maha Mata verstrekte studiebeurzen:  
  

 4 gehandicapte kinderen in het bijzonder onderwijs (2 blinde jongens**+ 1 jongen met dwarslaesie en 1 jongen 
met cerebrale parese. *Aan het toekomstperspectief van de gehandicapte kinderen wordt extra aandacht 
geschonken. 

 20 kinderen basis + vervolgonderwijs (t/m klas 12) (6 via Umbrella*, 12 via EFF, 1 x via SGCP,  
1x via Kagendra)* NB Door Umbrella en SGCP zijn er in 2021 geen kosten geclaimd. 

 2 universitaire studiebeurs (speciale sponsoring) 

 Tevens staat er voor een van onze sponsorkinderen een bedrag gereserveerd voor het 
behalen van zijn rijbewijs als dit nodig blijkt te zijn.. 

  
* Het meervoudig gehandicapte meisje Yasoda, dat wij van haar 4

e- 
tot 17

e
  jaar hebben 

gesponsord, kon na een trainingsperiode in SERC onlangs terug thuis gaan wonen  
**De blinde Shyam  wil graag in Kathmandu een beroepsopleiding volgen. Hiervoor heeft hijzelf 
al onderzoek gedaan naar een voordelige kamer e.d. Helaas hebben door Corona ook zijn plannen vertraging 
opgelopen.  

 

Status: Lopende projecten. 
Totaal op dit moment begroot voor onderwijs € 32.000,00 (dit is incl. bedrag persoonlijke sponsors). 

 
Dhading  
Het daycare centrum in Dhading wordt nu volledig op kosten van de overheid gedraaid, Maha Mata heeft 
volgens de afgesproken afbouwregeling nog een paar jaar het salaris van de lokale manager, Januka Magar 
betaald.Dit is ook afgerond. Januka heeft nu een baan als Veldmedewerkster bij EFF.  
 
Maaltijd ondersteuning en Crisishulp 

Voor schrijnende en/of acute gevallen bieden wij maaltijd ondersteuning aan. Met een 
dergelijke ondersteuning kunnen wij voorkomen dat ouders hun kind laten werken omdat zij 
niet genoeg geld hebben om eten te kopen. Voorwaarde voor de hulp is dan ook dat het 
kind naar school gaat en niet werkt.  
 
Tijdens de pandemie, waar velen hun werk niet konden doen, maar ook zuurstof een 
probleem werd, is totaal besteed aan bijzondere ondersteuning: € 4.100,00.  
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Gehandicapten 

Self Help Group Cerebral Palsy (SGCP) 
Celebrale Parese (CP), beter bekend als spasticiteit, is de term die gebruikt wordt bij een 
hersenbeschadiging die niet agressief is, maar waarvan de symptomen veranderen tijdens de groei en de 
ontwikkeling van kinderen. Mensen die CP hebben lijden meestal aan handicaps die zich kenmerken door 
gebreken aan het lichaam en aan hun bewegingsvrijheid. Dit kan gecompliceerd worden door aanverwante 
handicaps, zoals volledig of gedeeltelijk verlies van het gehoor, spraak en/of gezichtsvermogen. Het CP-
Centrum van het SGCP biedt hulp aan kinderen met celebrale parese en hun ouders.  
 
Out Reach werk in de Kathmandu vallei en buitengebieden  
Een belangrijk onderdeel van het SGCP is wat men de “Out Reach” projecten noemt. Het onderkennen van 
en verlenen van zorg aan kinderen met spastische verlamming in de buitengebieden. Met een speciaal 
programma wordt aan kinderen in afgelegen gebieden zorg verleend in de thuissituatie. Tevens wordt er 
gezocht naar nieuwe kinderen, die dringend hulp nodig hebben. Er wordt geprobeerd, in samenwerking met 
de familie en een locale gezondheidsmedewerker, het leven van deze gehandicapte kinderen zo goed en 
zoveel als mogelijk te verbeteren. Dit kan soms al d.m.v. kleine en simpele aanpassingen of 
trainingsprogramma.  
 
Ook is het erg belangrijk mensen te laten inzien dat kinderen met CP vaak wel een gezond verstand hebben 
en kunnen leren. Erg belangrijk voor hun ontwikkeling en eigenwaarde.  
 

Outreach werk Ilam 
Het vergelijkbare werk in Ilam vindt gedegen plaats dankzij de 
inspanningen van een gedreven team. Per kwartaal krijgen wij mooie 
verslagen.  
 
Status:  Lopend project.  
Financiën: Kosten voor de Kathmandu vallei en Ilam in 2021 
samen € 7.500,00  
en voor 2022 staat € 6700,00 begroot.  
 
 

Vanaf 1-1-2021 wordt de steun aan SGCP langzaam teruggedrongen om ook bij dit project duidelijk 
een begin en eind te bepalen. In een later stadium sluiten wij incidentele hulp niet uit, maar we hopen 
vooral dat de overheid zijn verantwoordelijkheden hier zal gaan nemen. 

 

Protheses 
In 2020 kregen wij een verzoek voor een nieuwe prothese tbv. Reema Puri. Zij gaf aan 
graag bij haar “eigen” prothesemaker te willen bestellen. Omdat de geluiden over 
Orthopaedica wisselend zijn na de overname van de praktijk door de zoon van 
Gyanendra hebben wij daarmee ingestemd. Wellicht dat dit adres straks voor meer 
protheses gebruikt kan worden. 
De nieuwe prothese is naar volle tevredenheid aangemeten en geleverd door 
Rashi Rehab & Surgical centre. Kosten € 375,00. Voor Reema staat een apart 
budget gereserveerd na  een actie die speciaal werd gehouden. 
Hiervan resteert nu nog € 1.080,00. 
 
Tevens is er nog een universele reservering van € 4.520,00 voor aanschaf en 
onderhoud van protheses. Hierop werd in 2021 geen aanspraak gemaakt.  
 

Karuna: hulp aan doven en slechtzienden 
 
In 2021 kon het gehoorapparaten programma weer langzaam worden opgestart 
 
Status:   Lopend project 
Kosten 2021:   € 1496,00 
Resterend budget: € 7.200,00 
 
Een nieuwe selectie van kinderen in de leeftijd van 3-17 jaar die 1 of 2 gehoorapparaten nodig 
hebben is door ons goedgekeurd en nu in behandeling in Nepal. Door de pandemie en het benodigde 
contact met de patiënten is de uitvoering hiervan nog wel moeizaam. 
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Satyam daycare centre voor jongeren met het Down syndroom.  
 
Alle kinderen moeten thuis blijven er zijn zoveel mogelijk online activiteiten 
georganiseerd. Ook is er telefonisch veel contact gehouden met de ouders en 
hulp geboden. Voor 2021 werden plannen gemaakt om toch wat te 
organiseren voor de kinderen, op veilige en verantwoorde wijze, dus buiten, 
omdat zij erg lijden onder het gebrek aan contact met elkaar.  
 
Wij hebben aangegeven dit te willen steunen. Dit werd groots aangepakt met 
een “Down syndrome day” en dat kreeg ook goede aandacht in de media. 

Kosten ondersteuning in 2021 € 3.650,00 totaal 
Ook de inrichting van het speelveld (al eerder vooruit betaald) is in 2021 verantwoord. 
Gereserveerd voor 2022: € 1.100,00 voor activiteiten En € 1.400,00 , nog resterend van de erfenis van 
mevrouw Zaremba voor dit doel, tbv diverse kosten als Satyam weer open gaat. 
De contacten met deze organisatie verlopen moeizaam. 

 
Kagendra 
Kagendra is een opvangtehuis voor zwaar gehandicapte mensen, daarvan hebben velen – jong en oud – een 
dwarslaesie. Na diverse bezoeken besloten wij in 2019 ook voor dit project een deel van ons budget te 

reserveren. Een van de redenen is hiervoor dat er op het moment van ons bezoek voor diverse bewoners 

geen sponsor is voor de opvang. Dit jaar konden we een paar bewoners extra blij maken: 1 x met een 4-
wielschooter en onze contactpersoon Krishna met een nieuwe, extra aangepaste elektrische rolstoel. Voor 

deze laatste hebben wij met organisaties in Spanje, Engeland en Nederland de handen ineen geslagen. 
Goed nieuws was het ook toen wij de verantwoording kregen van de renovatie van een sanitaire unit.  

De fondsen waren al door ons toegezegd, maar het werk door de pandemie lang uitgesteld.  

       
Kosten renovatie sanitair:    € 1.500,00 

Maha Mata aandeel rolstoel Krishna  € 2.000,00 (met hulp via inzamelingsactie) 
4-wiel scooter     € 1.375,00 (dankzij persoonlijke sponsor)   

Gereserveerd voor 2022:   € 4.350,00 (tbv scholing, onderdak, revalidatie)   
 

Creating Possibilities Nepal  
Deze organisatie streeft er naar een katalysator te zijn voor positieve veranderingen. In het bijzonder voor 
vrouwen in een achterstandspositie door gebrek aan onderwijs of die uit slavernij zijn gered. Denk aan hulp 

met onderwijs, lesmateriaal en sport. Na een uitvoerig gesprek tijdens het werkbezoek zijn we er van 
overtuigd dat onze visie en doelen naadloos aansluiten bij deze organisatie. In 2021 konden gelukkig alle 
projectonderdelen worden uitgevoerd: 

     
 

Kosten: Voetbaltoernooi:  € 2.700,00 filmpjes te zien op ons Youtubekanaal MahaMataNed 

Onderwijs kinderen:  € 2.500,00 
Onderwijs volwassenen: € 2.500,00 

Fietsproject:   € 2.700,00 
Gereserveerd voor 2022:  € 7.700,00. (Voor het fietsproject zijn nog fondsen nodig) 

https://www.youtube.com/channel/UCAP2BXtF_ZnCUvitbDdXguQ
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My Quest Foundation 
 
November 2021 kon eindelijk weer  een Questtrek worden georganiseerd. Op ons 
verzoek deden hier dit keer alleen meisjes aan mee. Het was een groot succes. 
Voor de leiding was alleen meisjes nieuw en daardoor ook leerzaam. Kijk voor een 
impressie van zo’n trek (en meer interessante videos) op ons youtube kanaal 
MahaMataNed.  
Kosten voor deze trek: € 2736,00 

 
 
Gereserveerd voor 2022: € 4.400,00  voor 1 x schoolverlaterstraining en 1 x questtrek. Wegens per 
abuis teveel berekend in 2021, wordt in 2022 nog € 100,00 op de kosten in mindering gebracht. 

 
Jhiljhile: Mushahar (Oost-Nepal) /  

  
 
Mushahar zijn mensen die niet in een kaste zijn onderverdeeld, lager dan de laagste kaste. Daardoor 
gediscrimineerd op vele fronten, zoals met onderwijs en gezondheidszorg. In 2018 wordt dit project ism EFF 
gestart. Omdat dit niet veel resultaat geeft wordt er een dsamenwerking aangegaan met Almost Heaven 
Farms en dat is een goed besluit. Er wordt gewerkr onder overkoepelende leiding van Zachary Barton en ter 
plaatse supervisie door Alisha Magar.  
 
In 2021 hebben de werkzaamheden opnieuw geleden onder de pandemie en werd er gedurende het jaar 
een strenge lockdown afgekondigd. Toch werd er in de werkbare periode veel bereikt. Er werd met succes 
een naaiklas opgezet, waar veel interesse voor blijkt te bestaan. Ook het maken van kleding zal voor 
inkomen kunnen zorgen. De rijstpelmolen doet prima dienst en de dames leren ook een kasboek bijhouden.  
De lessen in lezen en schrijven werpen ook steeds meer vruchten af, want op eigen kracht hebben de 
dames de papierwinkel om een coöperatie op te richten voor het beheer van de rijspelmolen door de 
ambtelijke molen geloodst.  
Ook heeft men op eigen initiatief de aangeschafte tuktuk ingeruild voor een groter en veiliger model. Het 
aanvullende bedrag dat nodig was kwam uit de gemeenschappelijke spaarkas van de dorpsgenoten. 
 
Al met al ging er echter toch wel een jaar “werktijd” verloren. Om dit te compenseren hebben wij een  
4

e
 projectjaar toegevoegd en zal het project in 2022 worden afgerond. Daarbij hebben wij de overtuiging dat 

het dorp er flink op is vooruit gegaan en dat zij na de afronding op eigen gelegenheid verdere ontwikkeling 
kunnen bewerkstelligen. 
 
Over hoe ook de tuktuk service kan worden gehandhaafd wordt nog beraadslaagd. 
 
Voor jaar 3 staat ons deel (50%) van het budget gereserveerd (€ 6.500,00) en voor jaar 4 hebben wij 
het restant van niet uitgegeven budget kunnen aanvullen tot € 6000,00 tbv 2022. 
 
Voor dit project werken wij samen met Stichting Veldwerk op 50/50 basis. 
 

Corona noodhulp 
Omdat de pandemie nog voortduurt hebben wij voor begin 2021 een reservering van € 1000,00 gemaakt. 
Zie ook het kopje Maaltijdondersteuning en Crisishulp op pagina 8. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCAP2BXtF_ZnCUvitbDdXguQ
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Nieuw project waar in 2021 steun aan is toegezegd:  

Kamala Foundation/AHF - Panchthar project start december 2021 

We hebben met Almost Heaven Farms de overeenkomst getekend voor de bouw van 
een trainingscentrum en aanschaf van de benodigde (land)bouwgrond.  
 

Het gaat om een 
meerjarenproject waarin 
duurzame landbouw-technieken 
en sociale cohesie worden 
gecombineerd.  
 
Het project is 100% circulair. 
Hiermee helpen 
wij bij de ontwikkeling van de 
landbouwgemeenschap, 
profiteren zij van een duurzame 

oogst, voor eigen gebruik & handel, én denken we aan toekomstige generaties.  
 
Naast theorie- en praktijk onderwijs wordt er ook onderzoek gedaan naar nieuwe 
technieken en welke gewassen er bijvoorbeeld het best gedijen in de diverse klimaatzones 
die Nepal kent. Almost Heaven Farms onderhoudt ook goede relaties met lokale 
overheden en andere organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project een bijzonder 
geschikte bestemming is voor de mooie nalatenschap van € 32.000,00, waarmee we dit 
project bijna in zijn geheel kunnen financieren. De ontbrekende € 3.000.00  kunnen wij 
zeker nog verzorgen. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://permaculturenepal.com/
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Planning 2022 
 

 Januari 
 

 Maha Mata bestuursvergadering / bespreking jaarcijfers en financiën 1e kwartaal  
 
      Februari 

 1 februari In diensttreding Mevr. P.E. Lens-Huart als nieuwe penningmeester 
11 t/m 13 februari: Voetbal event in Dang van Creating Possibilities  
ter emancipatie van kansarme vrouwen. 

     Maart 
 

 Maha Mata bestuursvergadering 
  
      April 
 

 Week van het Testament. Klik hier voor informatie 
  
      Mei 
 
      Juni 
 

 Maha Mata bestuursvergadering 
 
      Juli 
 
      Augustus 
 

 20 augustus - Dag van het Kind 
  
      September 
 

  Bespreking en planning werkbezoek 2022 
 
      Oktober 
 

 Maha Mata bestuursvergadering 
  
      November 
 
      December 
 

 Kerstmarkt in Heenvliet? 
 

 

https://www.mahamata.nl/word-vaste-donateur

