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CV Marisha Maas          Augustus 2017 
 
 
Naam:   Marisha Maas 
Adres:   Van Lyndenstraat 18, 6521 BJ, Nijmegen, Nederland 
Telefoonnummer: 06 28478946 
E-mail:   marishamaas@gmail.com  
Geboortedatum:  11 februari 1975 
Geboorteplaats:  Enschede 
Nationaliteit:  Nederlandse 
 
 
 

Profielschets 
 
Ik ben een sterk maatschappelijk gedreven persoon die door haar academische achtergrond 
en hands-on ervaringen in ondernemerschap niet alleen breed geïnteresseerd maar ook breed 
inzetbaar is. Mijn professionele én vrijwilligersactiviteiten getuigen van mijn intrinsieke drive 
en praktisch idealisme, goede communicatieve vaardigheden, analytische denkvermogen en 
oplossingsgerichte instelling, en vermogen om op diverse niveaus en in zeer uiteenlopende 
situaties te functioneren. Mijn werk in Azië (de Filippijnen) en in Latijns-Amerika (Nicaragua en 
Guatemala) gaven mij de gelegenheid ervaring op te doen te werken in multiculturele 
samenwerkingsverbanden, en om mijn open-minded en nieuwsgierige aard verder te 
ontwikkelen. Mijn promotieproject en zelfstandig ondernemerschap demonstreren mijn 
vermogen om zelfstandig te werken, als ook mijn aanpassingsvermogen, doorzettingskracht 
en flexibiliteit.  
 

 
 

Werkervaring als werknemer en zelfstandig onderneemster 
 
Voorjaar ‘15 
- heden  

 
Yabal Works!  
Positie/functie: Freelancer in diensten als webdesign, tekst schrijven en redactie, on- en offline 
communicatie, onderzoek en advies, en project coördinatie  
 

Een paar voorbeelden van mijn freelance opdrachten 
* Online marketing en communicatieactiviteiten t.b.v. uiteenlopende partijen, waaronder Stichting Veenendaal 4 Fair, 
Hoveniersbedrijf De Overhaag en ontwerpbureau Mudware 
* Onderwijs en begeleiding van studenten binnen de cursus Globalizing Worlds, sectie Geografie, Planologie en 
Milieukunde, Radboud Universiteit Nijmegen 
* Opstellen communicatieplan voor een ontwerpbureau  
* Scriptiebegeleiding  
* Eindredactie van meerdere academische publicaties (“edited volumes”) i.o.v. de Radboud Universiteit Nijmegen 
* Maken van WordPress websites voor meerdere zakelijke dienstverleners 
* Interim management van Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya  
Meer info: http://www.yabalworks.wordpress.com.  
 

 
01-09-2007 
01-08-2015 

 
Y’abal Handicrafts Nederland 
Positie/functie: Eigenaar van een fairtrade handel in handgeweven producten uit Guatemala 
 

Tijdens een verblijf van bijna een half jaar in Guatemala, in 2007/08, zette ik samen met een andere Nederlandse 
kunstnijverheidsproject “Y’abal Handicrafts” op, gericht op productie en internationale verkoop van handgeweven 
producten. Als direct voortvloeisel hieruit registreerde ik in 2010 in Nederland mijn eigen eerlijke handelsonderneming, 
en opende ik begin 2011 een webwinkel. Yabal Handicrafts werkt op basis van fairtrade voorwaarden samen met ruim 60 
Maya weefsters in het Guatemalteekse hoogland, en ondersteunt hen met trainingen, lokale en internationale 
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verkoopkanalen, en gemeenschapsprojecten. Vanaf augustus 2015 vormt deze fairtrade een sideline bezigheid, naast mijn 
freelance werkzaamheden (zie hierboven). Meer info: http://www.yabal-shop.com.  
 

 
Nov. 2000 
17-02-2011 

 
Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland 
Positie/Functie: Junior onderzoeker (tot eind 2005 in dienst van de universiteit) 
 

Als junior onderzoeker deed ik kwalitatief onderzoek naar Filippijns ondernemerschap in Nederland, in het bijzonder 
naar de betekenis van dit ondernemerschap voor de integratie van Filipinos in Nederland en de transnationale relaties 
met het herkomstgebied. Naast andere dataverzamelactiviteiten interviewde ik ruim 30 Filippijnse ondernemers in 
Nederland en deed ik gedurende bijna 1 jaar ook in de Filippijnen veldonderzoek. Op 17 februari 2011 verdedigde ik 
met succes mijn proefschrift, getiteld “Filipino Business in the Netherlands – Beyond Business”.  
 

 
Nov. 2000 
Nov. 2005 

 
Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland 
Positie/functie: Junior docent binnen de secties Sociale Geografie en Ontwikkelingsstudies 
 

Als junior docent gaf ik colleges, begeleidde ik werkgroepen en afstudeertrajecten, en zette ik een nieuwe 
Mastercursus op over immigratie en integratie in Nederland.   
 

 
Nov. 1999 
Feb. 2000 

 
Gemeente Eindhoven, Nederland, en Chinandega, Nicaragua   
Positie/functie: Freelance onderzoeker/adviseur  
 

Onderzoek naar en advisering i.o.v. de gemeente Eindhoven, over de participatie van slachtoffers van orkaan Mitch in 
een herhuisvestingsproject in een dorp nabij Chinandega, Nicaragua. 
 
 
 

Vrijwilligerswerk en stages  
(Met net zoveel passie en commitment als betaald werk, want waar ik voor ga, daar ga ik voor!) 

 
Mei-juni 2016 
 

 
“Snuffelstage” binnenvaart  

In mei voer en werkte ik een maand lang als “deksvrouw” (matroos die niet in opleiding is) mee op een 
binnenvaartschip (105 m. lang, 10,5 m. breed), om aldus het leven van een matroos aan den lijve te ervaren. Een 
onvergetelijke ervaring die absoluut voor herhaling vatbaar is. Mijn ervaringen zijn na te lezen in blogposts “Over een 
andere boeg” 1 tm 7: www.yabalworks.wordpress.com/blog.  
 

 
Aug. 2016 
Heden 

 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Taalmaatjes-schap  

 
Praktische ondersteuning aan een Eritrese vluchteling bij het leren van de Nederlandse taal, in het kader van project 
LiNk. 
 

 
Dec. 2015 
Dec. 2016 

RePowerParty, Nijmegen, Nederland 
Initiator and organisator  
 

In dit jaar bedacht en organiseerde ik vier keer een zogenaamde RePowerParty, een volledige verwenmiddag voor 
vrouwelijke vluchtelingen in Nijmegen, met o.a. een omvangrijk Free Shopping Area, verschillende wellness- en creatieve 
workshops, eten/drinken en muziek, goodiebags en vervoer. Volledig gebaseerd op vrijwillige inzet, in mens en materieel, 
door particulieren, lokale ondernemingen en organisaties. In totaal repowerden aldus bijna 230 gasten en tientallen 
vrijwilligsters elkáár. Als initiator en organisator ondernam ik geheel zelfstandig alle activiteiten nodig om dit event 
succesvol te maken, zoals de werving en begeleiding van de vrijwilligsters, inzameling en sortering van alle 
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donatiegoederen, fondsenwerving (bovenal “in natura”) onder lokale ondernemers en organisaties, de PR via sociale en 
lokale media, en bouw en onderhoud van de website. Ter (voorlopige?) afsluiting organiseerde ik op 30 december 2016 
van de nog altijd aanzienlijke hoeveel resterende donatiegoederen een weggeefmarkt, waarbij via vrijwillige donaties nog 
ettelijke honderden euro’s voor twee goede doelen werd ingezameld. Meer info: 
http://www.repowerparty.wordpress.com.   
 

 
Sept. 2015 
Juni 2016 
 

 
Noodopvang Heumensoord, Nijmegen, Nederland 
Varia vrijwilligersactiviteiten 

Gedurende de openstelling van deze noodopvanglocatie was ik op verschillende manieren actief ter support van het 
welzijn van de vluchtelingen: inzameling van hulpgoederen, sortering hiervan in de Kledingbank en uitgifte via de 
Welkomwinkel, initiatie en coördinatie van een handwerkclub (de zgn Let’s (Hand)Work Together club, met meer dan 
50 bijeenkomsten een zeer populaire activiteit in de noodopvang – met sinds december 2016 een doorstart op een 
andere locatie in Nijmegen).  
 

 
Sept. 2015 

 
Burendag, Nijmegen, Nederland 
Initiatiefneemster en organisator 

 
In het kader van de landelijke burendag van het Oranjefonds bedacht en organiseerde ik in de eigen buurt een “middag 
in eigen- en volksbelang”, een middag waarop buren uitgenodigd werden inboedel, kennis en kunde, en contacten 
met elkaar te delen. Zie https://yabalworks.files.wordpress.com/2016/07/woonpunt_juli_2016-9.pdf.  
 

 
Okt. 2011 
Aug. 2015 

 
Stichting Y’abal, Nederland (https://stichtingyabal.wordpress.com/) 
Oprichter en voorzitter 
 

De stichting heeft verschillende fondsenwervende activiteiten ondernomen ter support van de sociaal-economische 
projecten die fairtrade organisatie Y’abal Handicrafts uitvoert in de vier aangesloten rurale gemeenschappen in het 
Guatemalteekse hoogland. Vanwege de verminderde eigen handelsactiviteiten, is de stichting sinds begin 2015 niet 
meer actief.  
 

 
Feb. 2014 
Voorjaar 2015 

 
Nijmegen Fairtrade Gemeente Campagne, Nijmegen, Nederland 
Werkgroeplid 
 

Initiatief ter stimulering van het gebruik van fairtrade producten. Eigen rol hierin met name bij het bedenken en 
uitvoeren van de zogenaamde Kick-off actie. Meer info: https://www.fairtradenijmegen.nl.   
 

 
Mei 2012 
Heden 

 
Women Inc, De Tafel van Een, Nijmegen, Nederland 
Tafelbuddy 
 

Landelijk initiatief ter bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Als tafelbuddy begeleid(de) ik gedurende 
meerdere series 4 tot 5 vrouwen in hun zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling, telkens voor een periode van 7 
weken. Meer info: http://www.womeninc.nl/over-women-inc/de-tafel-van-een/. 
 

 
Juni 2012 
Sept. 2012 

 
Keep it Clean Day Nijmegen, Nijmegen, Nederland 
Kartrekster 
 

Binnen de nationale campagne nam ik het initiatief om Nijmeegse stad- en wijkbewoners te mobiliseren tot acties om 
het zwerfafval in en om de stad op te ruimen. Meer info: https://keepitcleandaynijmegen.wordpress.com/.  
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Sept. 1998 
Sept. 2014 

Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya, Nijmegen, Nederland 
Werkgroeplid Pers en Publiciteit 
 

Binnen deze stichting was ik bovenal betrokken bij de PR activiteiten, in het bijzonder bij de (eind)redactie van het 
kwartaalblad El Puente. Zie http://nijmegen-masaya.nl/. 
 

 
1999 
2000 

 
Bouwbrigade, Nicaragua  
Mede-organisator en uitvoerster 
 

Naar aanleiding van orkaan Mitch in 1998, wierven wij, een klein team van betrokkenen, o.b.v. Stedenband Utrecht-
Léon fondsen en organiseerden we onszelf in een brigade die 15 huizen in een Nicaraguaans dorp bouwde.  
 

 
1998 

 
Vereniging Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden, Nederland  
Stagiair (4 maanden) 
 

Mijn hoofdtaak als stagiair was de evaluatie van aanvragen voor werk in ontwikkelingslanden.  
 

 
Okt. 1997 
Feb. 1998 

 
Afstudeeronderzoek, Nicaragua 
 
 

Als afstudeerproject voor de opleiding Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit voerde ik een 
evaluatieonderzoek uit van een grassroots woningverbeteringsproject in een arme woonwijk in Masaya, Nicaragua. 
Dit onderzoek resulteerde in mijn master thesis.  
 
 
 

Opleiding, talen, computer vaardigheden en zie verder! 
 
Opleiding 

 
Master in Sociale Geografie, Radboud Universiteit Nijmegen (1993-1998) 

 

 
Talen 
 

 
Nederlands (moedertaal) 
Engels (spreken/schrijven - goed) 
Spaans (spreken - voldoende) 
 

 
Computer 

 
MS Word, Power Point  
Wordpress 
Adobe Photoshop 
Ervaren social media gebruiker 
 

 
Zie verder 

 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marishamaas  
VIDM: http://www.vidm.nl/profiel.php?pid=1700  
Eigen sociale media:  
FB: https://www.facebook.com/YabalWorks, https://www.facebook.com/YabalsReCreations 
Twitter: @MarishaMaas 
Pinterest: https://www.pinterest.com/yabalshop/  
 
Referenties op aanvraag   
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