
 

 

In mei zijn Marlies en Siem 
teruggekomen uit Nepal. Ze 
mochten getuige zijn van vele 
mooie ontwikkelingen, die we in 
deze nieuwsbrief graag willen 
delen. 

Adresgegevens: 
Stichting Light of Life 
J. van Ruysdaelstraat 49 
5143 GL Waalwijk 
KVK 17219997 

S  P  O  N  S  O  R  B  R  I  E  F   

ZOMER 2014 

Beste mensen, 

lieve vrienden 

 

 

A lot of SMALL things 

make a BIG difference, 

so start now! 
 

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. 

Zaadjes zijn uitgegroeid tot zonnebloemen! 

 
Onze Stichting Light of Life heeft als symbool de zonnebloem, 

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

bodem en dat beetje aandacht en warmte. 

Jullie bijdragen hebben ervoor gezorgd dat we voor een bedrag 

van meer dan € 3000,- weer enorm veel hebben kunnen 

betekenen voor de ouders en kinderen van onze school 

Aamaghar. 
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We hebben mooie inkopen kunnen doen en nog veel meer dan dat. 

We hebben 8 geiten en 40 kuikens, naailes voor 10 personen, een 

Lockmachine en vooral ook veel schoolspullen aangeschaft. Zoals 

stoeltjes en een kast voor de ‘the first class’, schriften voor de hele 

school, ontwikkelingsmaterialen en buitenspeelgoed. 

Daarnaast hebben we voor een jaar een onderwijsassistent 

aangesteld in de  ‘nurserygroup’, ter ondersteuning van Reshma, 

een kindje met het syndroom van Down. 

Wat hebben we gekocht? 

Geweldig bedankt!    
Marlies en Siem 

 

www.lightoflife.nl 

Het verhaal van Puja’s mama, Sunita 

 Op zaterdag 19 april zijn een aantal moeders uitgenodigd om   

aanwezig te zijn bij de uitreiking van een Locknaaimachine  

aan Sunita. Sunita is op zeer jonge leeftijd weduwe geworden  

en haar schoonfamilie wilde niet voor haar en haar dochtertje zorgen.  

Haar eigen ouders zijn eenvoudige boeren die niet in staat zijn extra monden te voeden. 

Bij de opening van de school in oktober 2012 kreeg ze van Light of Life een naaicursus aangeboden 

om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Deze jonge vrouw is flink aan de slag gegaan met haar opleiding. Gevolg; ze naait mooie kleren voor 

haar dochtertje en zichzelf én krijgt ook opdrachten uit haar omgeving. Hierdoor is ze in staat om 

voor Puja en zichzelf te zorgen. 

Ze had echter nog een probleem: voor lockwerk moest ze steeds naar Pokhara reizen. Vandaag wordt 

dit probleem opgelost: ze heeft van de tienjarige Anouk uit Waalwijk een Lockmachine gekregen. 

Anouk heeft allerlei acties gevoerd, op rommelmarkten gestaan en een deel van haar spaargeld 

gedoneerd. 

Een stralende moeder vertelt haar verhaal aan de andere moeders. Wat een verschil met de vorige 

keer toen ze teruggetrokken en stil in een hoekje zat! 

De andere moeders wordt gevraagd hoe Light of Life hen kan helpen. Het verhaal van Puja’s moeder 

is zo inspirerend dat ze er helemaal voor gaan. Met glunderende gezichten kiezen ze voor geit, kip of 

naailes en kunnen ook goed hun keuze uitleggen! 

Nu zijn de moeders in staat extra inkomsten te genereren, waardoor hun leefomstandigheden 

verbeteren en ze ook een kleine bijdrage kunnen betalen aan het onderwijs van Aamaghar. 
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Kijk op www.lightoflife.nl/nieuws voor leuke sponsoracties 

Andere hulp 

We hebben dozen met rekenmateriaal meegekregen 

van basisschool Teresia uit Waalwijk én prachtig 
PARWO-materiaal van Frans en Lucy Moerlands van 
het Reken-huis.  

Ook hebben we maar liefst 3 laptops kunnen 
overhandigen. 

Primary school 

Het is gelukt! We hebben een vergunning gekregen voor het opstarten van een primary school! 

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben Siem en Marlies het nieuwe klaslokaal voor ‘the first 
class’ feestelijk geopend. 
Op vele kindergezichtjes was de spanning af te lezen. Met ballonnen en rolfluitjes hebben we er een 

gezellig feestje van gemaakt. 
De dagen na de opening kwamen er dagelijks nog nieuwe kinderen bij. 

De school Aamaghar begint naam te krijgen in de omgeving! 

Renuka, Nisha en Reshma, drie 

bijzondere meisjes. 

Waarom bijzonder? 

Omdat ze zijn aangewezen op speciale  
voorzieningen om zich te kunnen ontwikkelen.  
En de juiste ondersteuning niet zo gemakkelijk te 

vinden is in Nepal, zeker niet wanneer je als  
ouder niet over financiële middelen beschikt. 

Ook voor deze kinderen en hun moeders willen we een Aamaghar zijn. Zoals sommige van 
jullie al weten betekent Amaaghar moederhuis. Een plek waar kinderen zich veilig en 

geborgen voelen en waar ze zich gezien en gewaardeerd weten. 

We zijn met Renuka en Nisha naar het ziekenhuis geweest voor nader onderzoek en een 
diagnose. De meisjes krijgen nu medicijnen, maar ze hebben ook fysiotherapie en logopedie 

nodig. Probleem is echter dat deze hulp ver verwijderd is van de woonplaats ( boven in de 
bergen). 

Natuurlijk zoekt Minu altijd naar oplossingen, maar die kosten geld. 
Wie wil deze meisjes helpen met een financiële bijdrage? 

Het zijn schatjes, die kansen verdienen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze later voor 
zichzelf kunnen zorgen. Hun moeders zijn dappere vrouwen, die knokken voor een beter 
bestaan voor hun kind. 

Reshma heeft het syndroom van Down; het is een vrolijk, leergierig meisje. Met extra hulp in 
de groep kan zij zich op Aamaghar verder ontwikkelen.  

 
 

http://www.lightoflife.nl/nieuwsv
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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. 

Aamaghar Pathsala: zo veel meer dan alleen een school… 
The Aamaghar Women Empowerment Association 
Op de dag dat Marlies afscheid neemt van Aamaghar vindt er een feestelijke gebeurtenis plaats. 

Geiten worden uitgereikt en de 40 kerngezonde kuikens krijgen een nieuw thuis bij de moeders 
van Aamaghar. Voor de moeders die gekozen hebben voor de naailes is een gediplomeerd 

naaister uit het Pumdi Bumdhi aangetrokken om de lessen te verzorgen. 
De spanning van de moeders is voelbaar en ook hun gezamenlijke kracht. De ondersteuning 
vanuit Nederland, door velen bijeengebracht,  gaat voor deze vrouwen en hun gezinnen de 

toekomst zonniger kleuren. 
Minu - de enthousiaste headmaster-  heeft voorgesteld om maandelijks samen te komen, 

ervaringen te delen en elkaar waar nodig te helpen. Door alle positieve recente ontwikkeling 
voelen de moeders zich gezien en vooral gewaardeerd en ter plekke wordt The Aamaghar 

Women Empowerment Association opgericht. 
Het is heel speciaal om te voelen dat het steuntje in de rug vanuit Nederland deze moeders 
vleugels geeft! 

 

En hoe nu verder… 

 “Geef een mens een vis en hij eet één dag, leer een mens vissen en hij eet een leven lang.” 
 
Light of Life onderschrijft deze Chinese wijsheid. Wij en iedereen die zich betrokken voelt bij 

Aamaghar gaan door met het mogelijk maken van ontwikkelingen, die uiteindelijk leiden tot  
een school die zelfvoorzienend in staat is kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de kinderen. 

Het is bijzonder te zien dat door de inzet en betrokkenheid van de moeders de 
leefomstandigheden van de gezinnen ook groeien. 

Samen zijn we goed bezig! 

Aamaghar zoveel meer dan alleen een school…. 

 
Wil je onze sponsorbrief via mail ontvangen?  

Stuur een berichtje naar info@lightoflife.nl 
 
 


