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Beste mensen,
lieve vrienden
Wie had vijf jaar geleden
kunnen bedenken dat we op
Aamaghar
voor
honderd
leerlingen “elk kind een belofte”
waar mogen maken? Beleef het
met ons mee!

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.

“Elk kind een belofte”
De afgelopen periode is er hard gewerkt om voor alle kinderen
van Aamaghar goed onderwijs te realiseren, het vervoer te
verbeteren en nog meer aandacht te besteden aan gezonde
voeding. Kinderen en team hebben enthousiaste bezoekers
verwelkomd.

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.

Niet ver van
gelukkig zijn
staat gelukkig
maken
Emily van Rothenfels
Adresgegevens:
Stichting Light of Life
J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk
KVK 17219997
RSIN ANBI: 819146316
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De eerste en de honderdste leerling
In april 2012 zijn we op Aamaghar gestart met 23 peuters en kleuters. Ze waren verspreid
over Nursery, Todlergroup, Lower Kindergarten (LKG), Upper Kindergarten (UKG).
De eerste leerling die werd ingeschreven was Anjali Baral.
Vijf jaar later in 2017 zijn daar the first, second, thirth and fourth class bijgekomen.
Onlangs is de 100ste leerling, Niccky Pariyar ingeschreven: een mooie mijlpaal!
En natuurlijk gaan we door met het ontwikkelen van talenten bij kinderen en het
ondersteunen en coachen van leerkrachten zodat "elk kind een belofte" optimaal gestalte
krijgt!

Laptops Enexis Eindhoven krijgen tweede leven op Aamaghar
Een mooi gebaar van een betrokken bedrijf: klaar gemaakt voor hergebruik kunnen kinderen en
leerkrachten hun digitale vaardigheden oefenen op laptops gedoneerd door Enexis Eindhoven.
Bereidwillige reizigers naar Nepal hebben ze vervoerd. Het zal de gulle gevers goed doen dat ze
zo’n mooie bijdrage leveren aan de algemene ontwikkeling. Dhanybhad Enexis!

www.lightoflife.nl
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Hoera de tweede bus rijdt!
Met het toenemen van met name het aantal peuters werd het
transportprobleem voor Aamaghar groter. De Robert-express,
die vanaf de opening in 2012 de kinderen van en naar school
bracht maakte overuren om alle kinderen op te halen.
Hierdoor moesten de kinderen uit het Chutralgebied, dat het
verste weg ligt en onherbergzaam is, 's morgens in alle
vroegte worden opgehaald en aan het einde van de schooldag
het langste wachten.

Robert Express

Dit probleem is nu opgelost: er is door een gift van Intergas
een nieuwe bus aangekocht: de Martin-express.
Heel veel blije gezichten en de mogelijkheid om nog meer
kinderen op te halen en te voorzien van een fijne jeugd en
goede educatie. Intergas dank je wel!

Martin Express

Steun ons werk door een bijdrage te storten op rekeningnummer
NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk.
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Melanie en Sander op Aamaghar
“Elk kind een belofte, elk kind een gezonde maaltijd”
Tijdens Melanie’s bezoek begin van dit jaar aan Aamaghar hebben de kinderen haar hart
gestolen. Graag wilde ze haar man, Sander, laten zien wat haar zo geraakt heeft in Nepal.
Ook vond ze het belangrijk om voor de kinderen van Aamaghar van betekenis te kunnen zijn.
Haar drive werd gezonde voeding.
Met de slogan “elk kind een belofte, elk kind een gezonde maaltijd” heeft Melanie met heel
haar hart allerlei acties gevoerd om voor een zeer lange periode voor alle kinderen op
Aamaghar de maaltijden te kunnen bekostigen.
Wat heeft ze veel mensen bereid gevonden te doneren en wat hebben Melanie en Sander op
Aamaghar een onvergetelijke indruk achter gelaten. Stralende gezichten van alle kids én ook
van Melanie en Sander.
Ook wij van Light of Life zijn geraakt door de liefdevolle manier waarop Melanie voor altijd
verbonden zal blijven met Aamgahar

Bezoek onze website www.lightoflife.nl of like ons op facebook.
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Aamaghar rolmodel voor scholen in Haripur
Vorig jaar bezochten Wijtze en Bobby van 2 van de 52 tijdens hun reis van twee weken
door Nepal ook Aamaghar.
Tijdens dit bezoek hebben ze op verschillende locaties geweldige acties ondernomen: voor
Aamaghar nieuwe banden voor de bus, verf om de school te schilderen, keukengerei en
daar bovenop hebben ze de kinderen onvergetelijke dagen bezorgd.
Ze waren beiden onder de indruk van wat er op Aamaghar bereikt is en wilden graag op
deze manier aan de slag voor kinderen in het zeer arme Haripur.
Er is overleg geweest tussen Marlies, Wijtze, Marscha en Charissa over wat Light of Life
heeft ingezet om onderwijs in Nepal, maar vooral op Aamaghar, te verbeteren.
Marscha en Charisa zijn net terug van hun bezoek aan Nepal, hebben op Aamaghar voor
alle kinderen een theatervoorstelling gegeven. Klik hier voor een korte filmimpressie. Later
zijn ze met Minu en Moti doorgereisd naar Haripur om daar in korte tijd veel te betekenen
voor de scholen daar.
Wij wensen 2 van de 52 en Plezier! theater heel veel succes met hun mooie werk en zijn blij
dat er nu voor nog meer kinderen in Nepal geldt "elk kind een belofte"!

Kijk op www.lightoflife.nl/nieuws voor leuke sponsoracties
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Successen vieren!
Wat zijn we trots op onze Aamaghar kinderen!
Is het op de doorsnee Nepalese school gebruikelijk om te leren door middel van
geheugentraining de kinderen van Aamaghar leren ook door te onderzoeken, samen te
werken en te presenteren. Hoe geweldig is dat! 21century skills!

www.lightoflife.nl
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Kinderen van class 4 schrijven over Aamaghar en de toekomst
Why is Aamaghar Pathshala (AGP) a good school?
What would you like to be in the future?

www.lightoflife.nl
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Sampanna Baral
AGP is a good school because it gives
information about different things.
School has many playing materials.
School has a big playground. I want to
read and play as well, School has two
bus, so I like AGP.
I am Sampanna. I read in class four at
AGP. I want to be a good pilot. I want
to fly in sky like birds, so I want to be
a pilot.

Bezoek ons op FB: www.facebook.com/lightoflifenepal/
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Een aanrader!

De film White Sun
'White Sun' vertelt het verhaal van Chandra, een maoïst die
tegen de regering in Nepal heeft gevochten. Chandra wordt
allesbehalve met open armen ontvangen bij terugkomst in
zijn geboortedorp. Het ritueel waarbij zijn net overleden
vader de berg moet worden afgedragen om aan de voet
gecremeerd te worden, legt de littekens bloot die de
burgeroorlog in Nepal heeft achtergelaten.

www.lightoflife.nl
9

NIEUWSBRIEF LIGHT OF LIFE

NAJAAR 2017

Vooruitblik
Al snel dient zich een nieuw jaar aan. Voor Light of Life wordt het een spannend jaar! We lichten alvast
een tipje van de sluier.

Niet ver van gelukkig zijn
staat gelukkig maken
Wij wensen iedereen dit
geluk!

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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