
 

 

Met trots presenteren wij in 
deze nieuwsbrief the Little 
Lights, onze junior afdeling. 
Ook zijn er mooie andere 
initiatieven om met jullie te 

delen. 

Adresgegevens: 
Stichting Light of Life 
J. van Ruysdaelstraat 49 
5143 GL Waalwijk 
KVK 17219997 
RSIN ANBI: 819146316 

 

N  I  E U W  S  B  R  I  E  F   

ZOMER 2017 

Beste mensen, 

lieve vrienden 

 

 

It is never too 
late to make a 
change and do 
some good! 

Wil je ons maandelijks steunen, maak  dan je bijdrage 

over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 
van Stichting Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een 

ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar zijn voor de 

belasting. 

It is never too late to make a 

change and do some good! 
De bovenstaande boodschap staat centraal in deze nieuwsbrief. 

Mooie berichten van volwassenen en kinderen, die vanuit passie 
en betrokkenheid een schitterende bijdrage leveren aan meer 

liefde, licht en lach voor de kinderen op Aamaghar.  
Laat je inspireren! 

  
 

 

Onze Stichting Light of Life heeft als symbool de zonnebloem, 

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

bodem, aandacht en warmte. 
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Sinds 19 mei is  Light of Life uitgebreid met vijf enthousiaste jonge bestuurders in leeftijd 

variërend van 10 tot 12, die graag iets willen betekenen voor andere kinderen in Nepal. Ze 

noemen zich The Little Lights en stralen dit ook uit!  

Er wordt volop vergaderd en er worden plannen gemaakt, waarover jullie binnenkort 

meer zullen horen.  

Inmiddels is er contact gelegd met vijf kinderen van Aamaghar, die samen met onze Little 

Lights er voor gaan om geluk onder kinderen op Aamaghar en daarbuiten te verspreiden.  

 

  

 

The Little Lights 
 

 

www.lightoflife.nl 

 

Als logo hebben ze gekozen voor de combinatie 

vuurvliegjes en zaadjes van de Light of Life 

zonnebloem. Hoe mooi is dat? Wie en wat ze 

willen zijn wordt op een hele mooie manier 

weergegeven in het logo. We wensen Jens, Stella, 

Nienke, Zara en Natalia veel succes. Na de 

zomervakantie stellen ze zich aan jullie voor en 

vertellen ook wat ze gaan doen. Kippenvel!  
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Steun ons werk door een bijdrage te storten op rekeningnummer 

NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk. 

 

The Women Empowerment Association 

 Een nieuwe groep moeders is enthousiast aan de slag gegaan. 

Ze krijgen naailes en zijn nu zo ver dat ze de uniformpjes van de kinderen van Aamaghar 
kunnen maken onder toeziend oog van de leraar. 

Fantastisch hoe leergierig ze zijn en hoe ze op deze manier een goed voorbeeld geven aan hun 
kinderen. 
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Dapper of geen andere keuze meer? 

Ik ga nu iets delen met je dat me extra kwetsbaar maakt en ik geloof niet in je niet kwetsbaar 
opstellen, dus vooruit met de geit. 

Ik ben de afgelopen 1,5 jaar best veel afgevallen. Wat me echter nog heel erg zwaar valt is het 
ding in mijn hoofd dat maakt dat ik nog met regelmaat dingen eet die ik ongezond vind of te 
veel eet. Ik geloof dan ook niet in een operatie aan mijn maag, omdat ik van mening ben dat 

als er geopereerd moet worden dat in mijn hoofd moet gebeuren! 
Gelukkig heb ik een huisarts die me daarin steunt en hij bracht Co-eur onder mijn aandacht, 

centrum voor obesitas en eetstoornis. Ik heb daar vorige maand een intake gehad en liep blij 
naar de auto, omdat ik gek genoeg gevonden was om daar aangenomen te worden! Jippie! 

Nu ben ik sinds mei minimaal wekelijks, maar vaak twee keer per week bij Co-eur te vinden. 
Op weg dus naar een gezonde relatie met voeding en belangrijker nog met mezelf! 
Ik wil een daad stellen, zoals eerder met naar Nepal gaan, ook dit keer voor Light of Life. Ik 

doneer € 10 per afgevallen kilo aan het Special Needs Funds, waarmee kinderen zoals Annuk 
echte goede aandacht en begeleiding krijgen. 

Op 1 december van dit jaar weet ik de door mij verloren kilo’s en maak ik mijn donatie over. 
Doe je mee en sponsor je mij met een bedrag per kilo?  

 

 

Bezoek onze onlangs vernieuwde website www.lightoflife.nl of like ons op 

facebook. 

 

Actie Rina 

 

Rina 

 

http://www.lightoflife.nl/
https://www.facebook.com/lightoflifenepal/
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 De gelukspoppetjes van Jens 

 

Kijk op www.lightoflife.nl/nieuws voor leuke sponsoracties 

 

Jens is in februari 2017 gestart met het maken van gelukspoppetjes voor Nepal. 

Voor 1 euro biedt hij het poppetje aan om geluk te verspreiden. 
Met zijn poppetjes heeft hij het Brabants Dagblad gehaald en was hij ook te bewonderen bij 

Hart van Nederland op de t.v. 
Inmiddels zit hij ruim boven de 1000 poppetjes! 
Een van de laatste opdrachten is van basisschool De Bloemaert, de school waar Jens op zit. 

De school heeft volgend schooljaar als thema "het jaar van het geluk"; waarbij Jens met zijn 
klasgenootjes voor elk kind een gelukspoppetje mag maken.  

Hoe leuk is dat?! 
Mocht je nog interesse hebben, dan kun je je bestelling plaatsen op 

jvandewouw@hotmail.com 
Wij weten ondertussen dat deze poppetjes ECHT geluk brengen. 

http://www.lightoflife.nl/nieuwsv
jvandewouw@hotmail.com
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Melanie schrijft het onderstaande op haar Facebook pagina: 
"Hallo lieve FB-vrienden  
Ik wil iets van jullie, namelijk jullie aandacht en een bijdrage voor de schoolkinderen van Aamaghar 
Pathshala. 
Zoals jullie weten (jullie hebben o.a. mee kunnen kijken op FB) ben ik in februari 2017 naar Nepal 
geweest, waar ik de School Aamaghar Pathshala heb bezocht. Aamaghar Pathshala is een school 
die mogelijk is en wordt gemaakt door vrijwilligersorganisatie Light of Life van Marlies Beeks. 
Tijdens mijn bezoek in februari hebben deze kinderen mijn hart gestolen. Daarom ga ik in oktober 
2017 terug naar Nepal en zal dan ook weer de school Aamaghar Pathshala bezoeken. Tegen die tijd 
hoop ik een mooie donatie bij elkaar te hebben gewerkt/verdiend/verzameld, zodat ik kan 
bijdragen aan een betere kans op een goede toekomst voor deze kinderen.  
Doel van de actie – ELK KIND EEN GEZONDE VOEDZAME MAALTIJD 
Gezond en voedzaam eten vind ik erg belangrijk.  
Vaak is de schoolmaaltijd de enige gezonde en voedzame maaltijd op een dag die deze kinderen 
krijgen.  
Ik zou met mijn actie dan ook graag voor minstens een jaar deze maaltijd veilig willen stellen. 
Mocht ik op een hoger bedrag uitkomen (wishfull thinking), wil ik dat graag inzetten voor 
bijvoorbeeld één of meerdere kookworkshops voor de moeders." 
 
Melanie bruist van de ideeën, zo gaat ze onder andere een spinningwedstrijd op haar sportschool 
organiseren. 
 
Het wordt steeds mooier! The Little Lights richten zich samen met Light of Life op goed onderwijs, 
Melanie gaat voor de gezonde voeding. Wie volgt? Sluit je aan! 

 

Elk kind een gezonde maaltijd: prachtige actie van Melanie 

 

www.lightoflife.nl 

 

Elk kind een gezonde voedzame maaltijd! 
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Aamaghar nieuws 

In april is in Nepal het nieuwe schooljaar van start gegaan. Voor Aamaghar betekent dit dat 
er een nieuwe groep bij gekomen is. We hebben officieel toestemming om les te geven aan 

kinderen tot en met the fourth class. Op dit moment zitten er 95 kinderen op school. Super! 
 

 

www.lightoflife.nl 

 

Nog meer nieuws. 

Aangenaam verrast waren we door het huwelijk van Janak, de boekhouder van Aamaghar 
met Pramilla, leerkracht van class 1. Wij wensen het jonge paar veel geluk en voorspoed. 
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www.lightoflife.nl 

 

Zara 

Zara heeft een bijzondere actie op touw gezet. Ze verkoopt tasjes die gemaakt zijn van 
"oude" T-shirts en hemden. Deze kosten € 2,50 per stuk. Als je een tasje koopt en je geeft 

een t-shirt of hemd af dan krijg je € 1,00 korting. Van dit t-shirt of hemd maakt Zara dan 
weer nieuwe tasjes voor de verkoop zodat er weer een mooi bedrag kan worden geschonken 
aan Aamaghar. Deze zelfbedachte actie is een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen. 

 
Wil je zo'n leuk tasje van Zara kopen meld je dan via info@lightoflife.nl.  
Alvast bedank namens Zara!!!!! 

mailto:info@lightoflife.nl
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Autopoiesis 

Guus Geisen, auteur van Autopoiesis, www.autopoiesis.nu, ondersteunt onze Little Lights in het proces 
om als goede doel stichting duurzaam en verantwoord van betekenis te kunnen zijn. 
Hierbij wordt uitgegaan van de drie waarden zorg goed voor jezelf, de ander en de omgeving. Het creatief 
denkproces van de kinderen wordt met behulp van tools, zoals de gedragspatroongrafiek, gestimuleerd. 
De kinderen van Aamaghar doorlopen hetzelfde proces, waarbij van en met elkaar leren centraal staat. 

Onze Little Lights waren erg enthousiast over de inspirerende begeleiding van Guus.  

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. 

 

 
 

Light of  Life wenst jullie 
een fijne zomer toe met 
veel liefde, licht en lach! 

 
En weet 

 
It is never too late to 
make a change and do 

some good! 
 

http://www.autopoiesis.nu/

