
 

 

Op 11 april gaan Marlies en Siem 
weer naar Nepal. Daar is het op 14 
april Nepalees Nieuwjaar, het 
wordt 2071 B.S. en de volgende 
dag begint het Nepalese schooljaar. 
Dan hebben we samen met onze 
Nepalese partners de zorg voor 80 
kinderen, die aandacht, 
speelplezier, onderwijs, voedsel, 

medische hulp, et cetera krijgen. 
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VOORJAAR 2014 

Beste mensen, 

lieve vrienden 

Het is en voorrecht te mogen en 

kunnen geven. 
Marlies: “Ik leerde dit de afgelopen 
zomer van de Birmese bevolking. 
Zij geven dagelijks liefdevol aan de 

bedelende monniken. En ze hebben 
inderdaad gelijk, het ís een 
voorrecht! 
Siem, velen van jullie en ook ik 
hebben dit al jarenlang mogen 
ervaren.” 
 

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer 
NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te 

Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften 
aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting. 

Plant een zaadje. 
Onze stichting Light of Life heeft als symbool de zonnebloem, 

die groeit uit een goed zaadje, door licht, water, een stevige 

bodem en dat beetje aandacht en warmte. 

Wij vragen jou ook een zaadje te planten en zo jouw eigen 

bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor de kansarme 

kinderen van Aamaghar, die wij graag verder helpen. 

Het is voor een moeder en kind, die leven onder moeilijke 

omstandigheden heel bijzonder en een echte steun, wanneer 

iemand op een ander plekje op de wereld iets over heeft voor 

hem of haar. 
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Aamaghar Phatsala Ons komende bezoek 
Tijdens ons komende bezoek in april willen wij weer 

mooie dingen doen voor de school, het dorp Pumdi 

Bhumdi en omgeving. Hiervoor is natuurlijk geld 

nodig. Wij hopen vanuit diverse giften een bedrag van 

€ 1500,- bij elkaar te ontvangen zodat wij vele 

basisbehoeften ter plaatse kunnen financieren.  

Hiermee kunnen wij leerkrachten ondersteunen en 

coachen, schoolmaterialen kopen en luisteren en kijken 

hoe we ouders in moeilijke leefomstandigheden 

eenvoudig kunnen helpen. Wil je ons financieel mee 

helpen? 

Geiten (€ 30,- per geit), kuikentjes (€ 8,- per 10), zaad 

en gereedschap voor de akkers (€ 24,-), goede voeding 

(€15,- per kind), kleding en schoenen (€ 28 per kind). 

Ook kopen we boeken, schriftjes, pennen en dergelijke 

(€ 9,- per kind). 

Voor een sponsorbijdrage van € 25.- per maand kan 

een gezin met kind op een fijne en warme wijze 

voorzien worden van een extra zonnetje en daarmee 

een betere toekomst.  

En natuurlijk vinden we het ook fijn als je weer op je 

eigen creatieve manier tot een bijdrage kunt komen! Zo 

hebben jullie al de opbrengst van zelfgemaakte 

armbandjes gedoneerd, geld dat je voor het geven van 

een (huwelijks)-feest hebt gekregen doorgeschoven en 

nog vele andere leuke en hartverwarmende acties op 

touw gezet. 

Wat gaan wij kopen? 

Geweldig bedankt!    
Marlies en Siem 

 

www.lightoflife.nl 
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Dromen die werkelijkheid worden. 

De bezoekjes aan sommige kinderen thuis lieten bij mij een onuitwisbare herinnering na. 

Daar zag ik met eigen ogen hoe moeilijk het is voor sommige moeders om dagelijks voor hun 

kinderen te kunnen zorgen. In overleg met Minu – liefdevolle directeur/leerkracht van 

Aamaghar – heb ik toen het voorrecht gehad bij de armste gezinnen een geit of enkele 

kuikentjes of zelfs een naaicursus te kunnen geven. De impact van dit gebaar is achteraf 

enorm geweest, veel groter dan ik me toen heb gerealiseerd. Deze vrouwen kregen een kans 

om hun levensomstandigheden en de kansen voor hun kindjes daardoor te verbeteren én dat 

is ook écht gebeurd. Want de geiten waren drachtig en geven melk, de kuikentjes werden 

kippen en leggen eieren en de naaister verdient wat bij met verstellen etc. Haar droom: een 

eigen naaimachine!  

 
Marlies  

 

Education is the the light of life! 

Eerdere hulp 

We vinden het fantastisch dat we dankzij eerdere giften 

al zoveel hebben kunnen realiseren en hopen in april 

opnieuw direct en doelgericht jullie hulp voor 100 % te 

kunnen en mogen doorgeven. Wij reizen en verblijven 

ook nu volledig op onze eigen kosten naar/in Nepal. 

Nieuwsflits! 

En…. als alles mee zit hebben we op 15 april vergunning voor het opstarten van een primary 

school, zodat we straks ook kinderen tot 13 /14 jaar kunnen begeleiden. Dat betekent dat wij 
nieuwe schoollokalen in moeten richten en andere leermiddelen aanschaffen. We beginnen dan met 
de eerste groep van de primary school en bouwen langzaam uit. Wat we dan nodig gaan hebben 

zijn tafels, stoeltjes, schoolbord, kasten etc. 
Ook hiervoor zijn wij op zoek naar sponsoren, die diverse kwalitatief goede en duurzame 

materialen willen schenken. In de vorm van geld, omdat we vanwege duurzaamheid en kosten ter 
plekke de middelen aanschaffen. Als je dit specifiek wilt sponsoren vermeldt dit dan bij je betaling. 

Het is al weer bijna anderhalf jaar geleden, dat op 12 

oktober 2012 in Pumdi Bhumdi niet ver van Pokhara ‘ons’ 

opvanghuis /school Aamaghar Phatsala werd geopend. 

Een droom werd werkelijkheid…. Wat een heerlijk 

spontaan Nepalees feest. 

Maar nog indrukwekkender was het daarna; de kinderen 

bezig te zien op school, onze kok die vol overgave voor 

hen kookte en de voedzame maaltijd daarna.  
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Stroom en laptop 

Voor Aamaghar wordt met zonnepanelen stroom 
opgewekt, er is overigens nauwelijks stroom in Pumdi 

Bhumdi. De realisatie van de zonnepanelen werd 
mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Intergas.  

De oude pc’s die op Aamaghar staan verbruiken erg 
veel stroom. We willen graag twee laptops meenemen 

naar Nepal. Dus: heb je nog een werkloze laptop ergens 
in de kast staan en wil je die meegeven? Heel erg 
graag!!  

 

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 van Stichting 

Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn 
voor de belasting. 

Siem, siem@lightoflife.nl  


