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Beste mensen,
lieve vrienden
Het doel van deze sponsorbrief is je
te informeren over het onderwijs in
Nepal en hoe het op Aamaghar
nieuwe impulsen krijgt.

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.

Onderwijs op Aamaghar
Elk kind heeft recht op een goede toekomst. Light of Life wil
helpen om het onderwijs en de leefomstandigheden van kinderen
uit Nepal te verbeteren, zodat zij kunnen opgroeien tot
evenwichtige, zelfstandige mensen.
We werken in de eigen omgeving van het kind. Onze acties
komen voort uit de wensen en behoeften van de lokale
bevolking. Vanaf het begin zijn de bewoners betrokken bij de
plannen en bij de concrete uitvoering daarvan. Light of Life
onderhoudt nauwe contacten met hen.

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.

Alles kan en als het
niet kan,
kan het anders!

Adresgegevens:
Stichting Light of Life
J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk
KVK 17219997
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Onderwijs in Nepal
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kan een groot deel van de Nepalese bevolking niet lezen
en schrijven.
Volgens de statistieken van de Unesco wordt de totale Nepalese bevolking geschat op bijna 26
miljoen inwoners waarvan er 10,3 miljoen onder de 16 jaar oud zijn. Dit betekent dat 40% van de
bevolking bestaat uit kinderen.
35% van alle jonge kinderen in de basisschoolleeftijd blijft thuis om te werken.
In Nepal gaan kinderen vanaf driejarige leeftijd naar school tot hun veertiende of zestiende jaar.
De kwaliteit van het onderwijs dat door overheidsscholen wordt gegeven laat zeer veel te wensen
over.
Het beroep van onderwijzer wordt als onbelangrijk gezien en wordt ook financieel laag gewaardeerd.
Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van onderwijzend personeel laag is.
Onderwijs in Nepal vindt over het algemeen frontaal plaats; de onderwijzer vertelt iets en de
kinderen dienen te luisteren.
Het Nepalese onderwijs kenmerkt zich door klassikaal stampwerk. Het maakt niet uit of kinderen de
stof begrijpen, als ze maar kunnen reproduceren wat de leraar heeft gezegd.
Examens zijn afgesteld op van buiten leren, zonder aandacht voor de context.
Er wordt geen enkel beroep gedaan op het zelfoplossend vermogen dat kinderen nodig hebben om
zich later in de maatschappij te kunnen handhaven.
Dat houdt armoede in stand.
Wil je dit patroon doorbreken, dan moet je onderwijs bieden dat gericht is op zelfontplooiing en daar
zo snel mogelijk mee starten.

Aamaghar streeft andere doelen na.
In 2012 heeft Marlies samen met de leden van FNV ( Friends of Nepali Villages) mindmaps gemaakt
over de visie en missie van Aamaghar en wat dat betekent voor het onderwijs.
Dit gedachtengoed is bepalend voor het dagelijkse handelen in de groepen.

www.lightoflife.nl
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Pedagogisch klimaat
De naam Aamaghar Phatsala is niet zo maar gekozen.
Aama betekent moeder, ghar is huis, phatsala staat voor onderwijs (letterlijk vertaald
academie).
We willen een (pre)school zijn waarin kinderen zich thuis voelen en geborgen; een
omgeving waarin betekenisvol leren tot stand kan komen.
Een plaats waar we van en met elkaar leren centraal stellen.
We willen dit realiseren door samen met ouders, staf en leefomgeving af te stemmen op de
behoeften van de kinderen.
Het geven van lijfelijke straffen - op veel scholen nog gebruikelijk – is op Aamaghar niet
toegestaan.
Positief benoemen van gewenst gedrag en het geven van complimenten staan centraal.
Ouders krijgen voorlichting over opvoeden

Hoe maken we het verschil?
Door als Light of Life
 voorlichting te geven , groepsleerkrachten te ondersteunen,
 samen met de staf van Aamaghar leermiddelen aan te schaffen, die passen bij de visie
en die uitdagen om te ontdekken,
 te luisteren naar de ouders; wat hebben zij nodig om hun kinderen te ondersteunen,
 in gesprek te gaan met andere scholen in de omgeving; hoe kunnen we met en van
elkaar leren,
 bijeenkomsten te faciliteren waarin leerkrachten en/of ouders geschoold worden.

Kijk op www.lightoflife.nl/nieuws voor leuke sponsoracties
3

SPONSORBRIEF LIGHT OF LIFE

NAJAAR 2014

Minu - enthousiast en bevlogen coördinator - stelt zich voor
My name is Minu Pariyar, born in 2037-10-14 ** in a very small town
in Uttar Pradesh/India called Gorakhpur *. My childhood passed in
very discipline & caring atmosphere because my father was in police
force. I was grown up in a very typical conservative society, and my
parents especially my mother were illiterate*** but she was committed
to provide good education to us.
I completed my university degree in English in 2060** .Teaching is
my passion. I started my teaching profession in a primary school just
after I completed grade +2. I gave tuition to the local kids who belong
to poor & illiterate families near my residence in Gorakhpur.
My family belongs to lower caste & I experienced that reality when I
was 10 years old by a very bitter incident in my family. My parents
always taught me that there is only one caste, which is humanity & if
we serve to humanity than we serve to God and all. RELIGION IN
THE WORLD.
WORLD.
THE
Finally now I am working as an Academic Head in Aamaghar, which is a branch project of FNV.
It is a great privilege, pleasure & opportunity to me to serve the society in the rural area & serve
the suffering kids who are in need of high quality of holistic education. I believe that education is
the only key to open the door of bright & prosperous future in a persons life. Today working in
Aamaghar is like dreams come true to educate children from different caste and poor families
who never expected that their kids will be able to beneficiate by the high quality of holistic
education in the village. I feel myself so blessed to contribute for a small part to change & develop
the local society by this first step of educating kids who are the builder of our nation.
* Waar Minu schrijft over Gorakhpur als ‘a very small town’, moeten we vermelden dat de stad 670.000 inwoners
telt. De Indiase staat Uttar Pradesh grenst in het noorden aan Nepal en telt 203 miljoen inwoners.
** De Nepalese jaartelling (Bikram Sambat) loopt ongeveer 56 jaar en 8,5 maanden voor op onze Gregoriaanse
Kalender. Het Nepalese nieuwjaar valt halverwege april van de Gregoriaande kalender. In tegenstelling tot de
maanden van de Gregoriaande jaartelling hebben de maanden van de Nepalese jaartelling geen vaste lengte maar
veranderen ze per jaar en variëren van 29 tot 32 dagen.
*** In Uttar Pradesh is nu nog ruim 32 % van de bevolking analfabeet.
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Nieuws van the Aamaghar Women Empowerment Association
Wat zijn de moeders van Aamaghar de afgelopen weken druk bezig geweest met hun
naailessen! We zijn heel blij met de enthousiaste berichten daarover uit Nepal.
Aangestoken door het succes dat Sunita heeft bereikt met de gevolgde lessen zijn ze vol goede
moed aan de slag gegaan. Sunita genereert nu eigen inkomsten en heeft daarmee een beter
bestaan opgebouwd voor haarzelf en haar kind. Dit gunnen wij de andere vrouwen ook.

First class in uniform
Ouders van de allerarmste kinderen hebben gevraagd om over te gaan tot de aanschaf van
schooluniformen, hetgeen in Nepal gebruikelijk is, maar door ons werd afgehouden.
Toen we hoorden wat de oorzaak van het verzoek was (kinderen voelden zich een
buitenbeentje vanwege oude, versleten kleren) zijn we “overstag” gegaan en zie hier het
resultaat!

Bekijk een les op Aamaghar
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Een gezond tussendoortje
Schoolkok Hari zet de kinderen dagelijks een gevarieerde, voedzame maaltijd voor, waar de
kinderen echt van smullen en die ook nodig is om te kunnen leren.
Door de toename van leerlingen is voor veel kinderen de schooldag verlengd ; ’s morgens haalt
de schoolbus hen eerder op, ook zijn ze later thuis.
Naast die ene maaltijd die de kinderen op school gebruiken, is een gezond tussendoortje
daardoor noodzakelijk geworden. Dit brengt echter extra kosten met zich mee, waarin niet is
voorzien.
Helpt u mee dit te realiseren?
Elk bedrag is welkom, vermeldt u wel even dat u specifiek doneert voor het gezonde
tussendoortje.

Trots en dankbaar
In 2012 heeft Aamaghar haar poorten naar kwalitatief goed onderwijs op voor- en vroegschool
geopend.
Onderwijs dat recht doet aan kinderen en tegemoet komt aan manieren van leren die nodig
zijn om nu en in de toekomst op een menswaardige manier te kunnen en mogen functioneren.
Wij van Light of Life zijn trots op kinderen, personeel, FNV en ouders op wat tot nu toe
bereikt is.
Dankbaar dat wij als Light of Life dankzij de steun en het vertrouwen van velen aan de wieg
hebben mogen staan van Aamaghar.
Samen willen we voor de kinderen nu en in de toekomst graag het verschil blijven maken!

Wil je onze sponsorbrief via mail ontvangen?
Wil je onze sponsorbrief via mail ontvangen?
Stuur een berichtje naar info@lightoflife.nl
Stuur een berichtje naar info@lightoflife.nl
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.
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