
 

 

In oktober bracht Minu, 
bevlogen coach van Aamaghar 
een bezoek aan Nederland. 
Voor velen een bijzondere 

ontmoeting. 
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5143 GL Waalwijk 
KVK 17219997 
RSIN ANBI: 819146316 

 

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

NAJAAR 2016 

Beste mensen, 

lieve vrienden 

 

 

Let the sun 
shine! 

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. 

Nieuwe impulsen 
 

Deze sponsorbrief  staat in het teken van het werkbezoek dat 
Minu aan Nederland heeft gebracht. Het heeft gezorgd voor 
mooie verbindingen en nog meer betrokkenheid. 

Ook besteden we aandacht aan nieuwe initiatieven.  
 
 

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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In een gezellig drukke aula in basisschool Pieter Wijten vierde 
Light of Life het vierjarig bestaan van Aamaghar met als 
hoogtepunt de aanwezigheid van Minu, inspirerend coach van 
onze school in Pumdi-Bhumdi. 
We blikten terug, namen de aanwezigen mee naar de huidige 
situatie en keken vooruit. 
Beelden, verhalen en interactie met de zaal zorgden voor een 
goede overdracht. 
Aankleding van de aula en een optreden van Nepalese dansers 
verhoogden de sfeer, waarvoor dank aan Shashi. 
Het was fijn om samen met dit aandachtige publiek onze Light 
of Life geschiedenis  te delen en onze jonge ambassadeurs in het 
zonnetje te kunnen zetten, alsook Rina, die zeer betrokken 
website en facebookpagina van LoL up to date houdt. 
Dank ook aan Marian, Jan, Mary, Mayke en Rina voor de hulp 
bij de voorbereiding en tijdens de avond. 
Sonja doneerde met haar bedrijf SHHS iets lekkers bij de koffie. 
Catering werd verzorgd door Fleur, Amber, Nick en Mark  en 
foto’s werden vakkundig gemaakt door René. 
Aan het eind van de avond gingen folders over Nepal mee in een 
mooie tas, geschonken door de familie van Caulil van Benito. 
We willen nogmaals iedereen bedanken en kijken met een warm 
gevoel terug op deze avond. 

 

12 oktober, gedenkwaardige avond voor onze sponsoren 
 

 

www.lightoflife.nl 
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Samen met Minu op scholenbezoek 

 
Doel van het bezoek van Minu in oktober was - naast kennismaken met sponsoren van Aamaghar - 
kennis opdoen van het onderwijssysteem in Nederland, waarbij de speciale aandacht van Minu uitging 
naar onderwijs aan kinderen met “special needs”. 

 
We starten op maandag op  

Praktijkonderwijs MET, waar we allerhartelijkst werden ontvangen. 
Mariëlle was onze gastvrouw, voor Minu geen onbekende.  Mariëlle heeft afgelopen schooljaar de 
kerstactie voor Light of Life mede georganiseerd en is afgelopen zomer met haar kinderen door Nepal 
getrokken, waarbij ze ook Aamaghar heeft bezocht. 
Na een gesprek met directeuren Fons en Ton werden de klassen bezocht. Mooi om te zien hoe 
bevlogen de kinderen door hun coaches worden begeleid en met hoeveel plezier en betekenisvol er 
geleerd wordt. De lunch was heerlijk en werd verzorgd door enkele leerlingen. 
Ook geweldig om de betrokkenheid te zien bij de leerlingen van de leerlingenraad, die namens elke 

klas in het Engels een vraag stelde aan Minu. 
Meer dan een uur werd met aandacht geluisterd. 
Voor Minu helemaal bijzonder toen in de gang Kamyar haar enthousiast bij naam noemde en haar 
succes wenste. 
MET laat opnieuw mooie indrukken na! 
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 De tweede dag bezochten we sbo de Leilinde in Heusden, een enthousiast team en kinderen, die zich 

al twee keer voor Light of Life hebben ingezet. 
Ook hier voelden we ons zeer welkom. 
Juf Ineke begeleidde ons naar de verschillende groepen, waar Minu een goede indruk kreeg van de 
manier van werken met veel aandacht voor elk kind, een fijn pedagogisch klimaat in elke groep en een 
duidelijk structuur, die in de hele school zichtbaar is. 
Wat waren de Arenden trots dat de door hen meegegeven armbandjes voor de kinderen met zoveel 
blijdschap ontvangen waren. 
Bij de Valken vertelde Minu over Kushal, die van Luke een autootje had gekregen. 
Het ontroerde Luke maar ook mij toen ze vertelde dat Kushal zo blij was; hij had een vriend, die hem 
zomaar een autootje had gegeven. Het was zijn eerste eigen speelgoedje en hij bewaart het autootje ’s 
nachts onder zijn kussen. 
Hier gebeurt wat voor mij het wezen is van Light of Life ZIJN: verbindingen realiseren die over 
grenzen heen gaan, waarbij kinderen beseffen hoe ze er voor elkaar kunnen zijn. Luke voor Kushal, 
Kushal voor Luke. 
Indrukwekkend!  

 

 

Kijk op www.lightoflife.nl/ voor het laatste nieuws 

 

http://www.lightoflife.nl/
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Op woensdag naar basisschool Teresia in Waalwijk 
Marijke, afgelopen zomer samen met ons op Aamaghar, en Minu waren blij elkaar weer te zien. 
Er vond een gesprek plaats met directeur Guinevere, Marijke, Minu en mij, waarin veel 
onderwijservaringen werden uitgewisseld. 
Ook waren er mooie cadeautjes van de school. Marijke leidde ons rond in de verschillende  
groepen, waar er veel vragen werden gesteld aan Minu, vooral over de rode stip op haar voorhoofd. In 
elke groep werd iets bijzonders getoond en deed Minu enthousiast met de kinderen mee. 
Teresiaschool hield precies een jaar geleden een sponsorloop voor Aamaghar; kinderen vonden het 
ook hier leuk om Minu in het echt te ontmoeten. 

 

 

Donderdag studiedag Autopoiesis met vertegenwoordigingen uit 5 basisscholen, die zich buigen over op 
leren gericht ZIJN van het ZELF, de ANDER en het SYSTEEM, de klas, de school, Leerrijk!. 
Minu heeft het boek Autopoiesis in het Engels bestudeerd en neemt fanatiek deel aan het programma. 
Guus Geisen, auteur van het boek en begeleider van de studiedag geeft aan zijn medewerking te willen 
verlenen aan vernieuwingsprocessen in Nepal. 
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Vrijdag ter afsluiting een bezoek aan Mytylschol Tilburg. 
Zowel de directeur van het speciaal basis als de directeur van het voortgezet speciaal onderwijs leggen 
de manier van werken uit op de mytylschool. 
Indrukwekkend is het bezoek aan de groepen, waarbij er voor alle kinderen aangepaste materialen zijn, 
die de kinderen ondersteunen bij het om leren gaan met hun beperking. 
Niet alleen aangepaste rolstoelen, maar ook computergestuurde spraakondersteuning en 
mogelijkheden tot verzorging, het is er allemaal. 
Hier is het verschil tussen Nederland en Nepal op het gebied van onderwijs het grootst. 
Het bezoek heeft grote impact op Minu en mij, wat is er nog veel te doen om in Nepal kinderen met 
een beperking zelfs de mogelijkheid te kunnen bieden om naar school te kunnen. 
Directeur Olaf Corten adviseert om klein te beginnen en stapje voor stapje aan de slag te gaan. 
Hij biedt aan om aan de hand van voor te leggen dossiers mee te willen denken. 
 
Wat een mooie week en wat heeft het zowel Minu als mij veel opgebracht! 
 

Marlies 

Minu vertelt: my Holland trip 

Firstly I would like to convey thanks from the depth of my heart to FN, NDA, LOL, BALSEWA, 
AAMAGHAR and all the people who directly or indirectly connected with me made my visit to 
Holland possible and memorable.   
 
My name is Minu Pariyar and I’m working as a academic coordinator at Aamaghar situated in Pumdi-
Bhumdi, Pokhara. It's a pre-primary school and the goal is to provide quality and holistic education  to 
underprivileged children in the village. 
 
My experiences in Holland are many but I conclude as below: 

Traffic rules, road and waste management: 
To live in a small city of an Asian country for me roads are always crowdy,  noisy and people hardly 
follow any traffic rules. My first step in Holland made me astonished to see the clean road, everybody 
following the traffic rules, parking area for cycle and cars, garbage management and flowers in street 
and houses. It is just Wow! !!!!! 
 
 

 

 

Kijk op www.lightoflife.nl voor het laatste nieuws 

 

http://www.lightoflife.nl/
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School and Education: 
My main goal was to learn and experience the environment and implementation skills of education 
in school. Under guidance of Barbara and Marlies I visited 7 schools. Pre-primary to Secondary 
school, normal school to special needs schools. Schools are so good, what I felt is mentioned below: 

 Clean and child friendly classroom with high skills of learning environment.  
 Innovative, practical learning and fully child center curriculum.  
 Everyone follow mother tongue in pre-primary not the English language. 
 Respect child feelings, emotions and concerns to each child are kept in a progress report . 
 School's focus to search the possibilities in child, ability in child & reduced the disability of 

child. 
 Children prepared in school with lot of  questions.   
 School's are fully focused on the concept of 'Learning by doing' not running to just 

completed the lessons of an academic year. 
 Coach club 
 Platform for the school coaches and school representatives to share and explore their school 

progress and new teaching methods and developments. 

 Special needs kids enjoy the learning and like skills in school and are very happy how they 
are. Teachers did there best using high skills of teaching methodology as well as through the 
high technological equipment to make their life's easy and happy.  

 
Above all aspects of school: 
I could feel that the basic components of the school are Respect, Patience, Work together, 
Teamwork and Trust to each other. These are the universal aspects needed everywhere in the 
world.  
 

Equality: 
Most impacting factor for me was to see the equal access of education, health and work to everyone. 
Everyone respects work. No discrimination on the bases of high, medium & low profil of work. 
Millionaire and gardener just sat together on the same breakfast table. It was an amazing experience 
for me. People are so down to earth. 

 
At last I would like to mention the name of two couples Robert & Barbara and Marlies & Hein who 
care, love and encourage me so much. Due to them I did  not felt a single minute that I was in a 
new place far away from my family. I felt so rich and blessed. I went back to my country 
with  the  hope of  light of education for many children and the hope than I can tart small initiatives 
to change the life of hopeless people and spread the message that Together We Can!!!!!!!. 

 

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

 

http://www.lightoflife.nl/nieuwsv
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Het mooiste van iets kunnen en mogen betekenen voor kansarme kinderen blijft wanneer andere 
kinderen zich inzetten om te helpen. 
Dat gebeurt steeds wanneer scholen in actie komen. 
Helemaal bijzonder is het wanneer ook daarna nog de betrokkenheid voor Aamaghar blijft. 
Reden voor Light of Life om kinderen, die zich meerdere keren inzetten op een speciale manier te 
bedanken. 
Anouk - al vanaf de start van Light of Life steeds opnieuw in de weer om te helpen - heeft inmiddels 
al veel betekend voor heel veel kinderen, maar ook de moeder van Puja heeft ze toekomstperspectief 
geboden door haar een naaimachine te geven. 
Jens is vanaf de aardbeving actief; hij heeft een gezin geholpen met golfplaten,zodat ze weer een dak 
boven hun hoofd kregen. Op een heel creatieve manier bedenkt Jens steeds nieuwe acties. Van de 
opbrengsten hebben de kinderen van Aamaghar heel mooie denkspelletjes gekregen. 
Ook voor de kinderen en het team maakte hij zelf cadeautjes, die met blije gezichtjes in ontvangst 
werden genomen. 

Zara bedacht een flessenactie met haar groep om te helpen na de aardbeving. Hierdoor kregen 
kinderen van een getroffen school in het Gorkagebied nieuwe rugzakjes. 
Dit jaar ging ze met haar ouders, broer en zus naar Nepal op vakantie. Vooraf zamelde ze geld in 
voor Aamaghar. In Nepal kocht ze samen met Minu van dit bedrag spullen voor op school. 
Lieve Anouk, Jens en Zara jullie ontvangen met recht de oorkonde. 
We hopen dat jullie betrokken blijven bij Aamaghar en dat jullie mooie voorbeeld door velen zal 
worden gevolgd. 
 

Jens, Anouk en Zara ontvangen oorkonde 

 

www.lightoflife.nl 
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Rina stelt een daad 

`Een aantal weken geleden sprak ik naar Marlies uit dat ik uiterlijk in 2020 in Nepal op onze school 
Aamaghar geweest wil zijn. Ik had toen nog geen idee.... 
Nu vertrek ik 4 december voor drie maanden naar Nepal om daar op en rondom Aamaghar mijn 
bijdrage te gaan leveren. 
In 2015 hadden we als Light of Life de campagne Stel een Daad en ik had geen idee wat ik daarvoor 
kon doen, behalve dan doorgaan met het werk dat ik al voor de Stichting deed! 
De invulling die ik er nu aan kan geven voelt als helemaal passend, best wel een beetje gezond 
spannend en leuk! 
Dit is mijn daad, ik stel mijn kennis en kunde, mijn liefde en hele hart voor een paar maanden 
beschikbaar aan Aamaghar! Aamaghar betekent moederhuis en is dus meer dan een school en dat 

past bij mij.` 

Nieuwe website…. sprankelend 

Houd facebook en de website in de gaten! 1 december gaat ie de lucht in! 

 

www.lightoflife.nl 
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Anja schenkt namens Stichting Bax2Give een nieuwe 

computer aan Aamaghar 

Tijdens haar verblijf in Pokhara heeft Anja enige tijd 

doorgebracht op Aamaghar. Ze heeft daar mooie dingen 
gedaan. 
Namens de hardloopclub Bax2Give heeft ze een computer 
geschonken. WoW Anja, wil je namens ons deze sportieve 
dames hartelijk bedanken. 

Bobby en Wijtze van CameraTools willen zich twee weken 
van het jaar belangeloos inzetten om iets te betekenen voor de 
in nood verkerende medemens. 
Ze kozen dit jaar Nepal als bestemming en trokken van 30 
oktober tot 14 november door het land om steeds op een 
andere lokatie een vooraf in Nederland gekozen project te 
ondersteunen. 

Ze wilden aansluiten bij de behoeften en ter plekke gestelde 
doelen uitvoeren. 
En o wat hebben ze dat vol overgave en passie gedaan! 
Aan het einde van deze twee weken bezochten ze Aamaghar. 
In de twee dagen dat ze er verbleven, hebben ze een 
onuitwisbare indruk achtergelaten door wat ze hebben 
gerealiseerd, maar vooral ook door wie ze zijn. 
Stralende kinderen genoten van de picnic, mochten zelf foto’s 
maken met meegebrachte cameraatjes.  
De muren van het schoolgebouw zijn aan de buitenkant 
geverfd, de kok is voorzien van noodzakelijke 
keukenmaterialen, er liggen nieuwe matten in de keuken. 
En helemaal super; er zijn 6 nieuwe banden voor de 
schoolbus gekocht. 

Bobby en Wijtze in een woord GEWELDIG! 
We zijn geraakt, niet alleen door wat mogelijk is gemaakt op 
Aamaghar, maar ook door jullie bezoeken aan andere 
projecten, en wat  jullie daar hebben gerealiseerd. 
Een prachtig initiatief, laat het anderen inspireren. 
Klik hier voor hun facebookpagina.  

https://www.cameratools.nl/
https://www.facebook.com/2vande52
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21 leerlingen van scholengemeenschap Laar & Berg actief 

Deze leerlingen hebben in totaal maar liefst € 10.695,-- opgehaald voor Nepal. Dit bedrag zijn ze samen 
met aardrijkskundeleraar André en leraar Engels Simon persoonlijk gaan overhandigen tijdens een 
rondreis door Nepal.  
André heeft in 2014 vrijwilligerswerk gedaan in Pumdi-Bhumdi en weet wat nodig is in dit gebied. De 
plaatselijke middelbare school kan dankzij gedoneerde zonnepanelen het computerlokaal van stroom 
voorzien en gebruiken.  
Ook zijn er spullen gekocht voor de gezondheidspost, hebben ze een kindertehuis geschilderd en …… 
maar liefst twee computers en een kopieerapparaat geschonken aan Aamaghar. 
Wat een prachtig project, waarbij de leerlingen van Laar & Berg in heel veel opzichten betekenisvol 
hebben geleerd en anderen hebben laten delen in het proces. 
Dank je wel André, Simon en leerlingen van Laar & Berg. 

Bijzondere feesten werden gevierd 

In en familie- en kennissenkring werden bijzondere 
gebeurtenissen gevierd met speciale aandacht voor 
Light of Life. 
We mochten cadeaus in de vorm van een financiële 
bijdrage ontvangen, waarbij door de gasten royaal 
werd gedoneerd.  
Dank je wel Nelly en Jan 

Dank je wel Freeke 

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. 

 

Dankzij jouw bijdrage meer liefde, licht 
en lach voor de kinderen van 

Aamaghar! 
 


