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Hva synes du? 

Har du tips eller gode råd til 

hvordan nyhetsbrevet kan 

forbedres? Vi vil veldig 

 

Kjære venn av LAMS 

 

Endelig er vi tilbake igjen med et nytt, 

spennende og kanskje litt freshere LAMS 

Nyhetsbrev - fullt av informasjon om det som 

skjer ved LAMS-skolen i Pakistan. 

 

Nyhetsbrevet er Stiftelsen LAMS sitt 

informasjonsbrev til alle våre støttespillere i 

Norge. Det skjer mye på LAMS, og vi har mye å 

fortelle om, men får dessverre ikke plass til alt 

her. Vi håper derfor at du følger de 
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gjerne høre fra deg. 

Send oss en epost! 

 

Følg LAMS på Facebook  

 

Send oss en epost  

 

www.BOKHARI.no  

 

Følg BOKHARI på 
Facebook  

  

  

   

regelmessige oppdateringene fra LAMS på 

Facebook - der legger vi ut nesten daglig nye 

bilder, historier, videoer osv om alt som skjer 

ved skolen.  

 

I dette nyhetsbrevet får du møte Nida og 

Sonia, begge 16 år og avgangselever fra LAMS. 

De har nylig mottatt LAMS sitt stipend for 

videre universitetsstudier. Stipendordningen er 

nylig opprettet og vil kunne tilby jenter som 

Nida og Sonia muligheten til å fortsette 

studier, muligheter de før bare kunne drømme 

om. Uten LAMS - og din støtte - ville disse 

drømmene kanskje aldri kunne bli realisert. 

Det er dette LAMS først og fremst handler om: 

å gi jenter muligheter i livet.  

 

Vi har også gleden av å kunne fortelle om at 

historien som danner grunnlaget for LAMS har 

blitt til bok. Dette er historien om livsverket til 

norsk-pakistaneren Yawar Bokhari og hvordan 

han i 1996 bestemte seg for å etablerte en 

skole slik at barna til de ansatte ved 

ryefabrikken skulle få utdanning, og om 

hvordan dette prosjektet har blitt ført videre i 

form av arven han etterlot til sine barn. Boken, 

"Arven etter Far - Fillerya som ble til en stor 

skole", er datteren Laila Bokharis personlige 

beretning om sin far - en unik og spennende 

historie om fillerya som ble til en stor skole - 

LAMS. 
 

I april 2015 ble skolens nybygg, førskolen 

Alma & Selma Block, offisielt åpnet - og 

samme dag ble skolehelseklinikken "Noor 

Health Care Centre" også innviet. Les mer 
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begge under. 

 

Vi har også tatt med noen tips om hvordan du 

best kan støtte LAMS. Og husk: alle monner 

drar, og vi er takknemlige for alle bidrag, store 

og små. Og ikke glem at kanskje den beste 

måten å bidra til LAMS er ved å handle 

BOKHARI-produkter fra Kid Interiør, der 

overskuddet bidrar til videreutvikling av 

skolen. Les mer om dette også.  

 

Nærmere 700 elever går på LAMS i dag, de 

aller fleste jenter. Siden skolen ble opprettet i 

1996, har tusenvis av jenter og gutter lært å 

lese og skrive på skolen. Men LAMS er så mye 

mer: I tillegg til skolegang, tilbyr LAMS også et 

trygt sted for barn og unge der de kan leke, 

utforske og skape sine egne drømmer for 

framtiden. Det handler like mye om å skape 

trygghet og selvtillitt, om å bidra til å skape 

sunne, friske, aktive individer som kan stå på 

egne bein og være med å definere sin egen 

fremtid... 

 

Vi vil også gjerne høre fra deg. Både ris og ros, 

og kom gjerne med ideer til hvordan vi kan 

forbedre dette nyhetsbrevet. Og har du tanker 

om hvordan du kan bidra til å gjøre LAMS enda 

bedre, så vil vi også gjerne høre fra deg. 

 

Med ønske om en riktig god høst. 

 

Amar Bokhari 

Leder, Stiftelsen LAMS 
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Nida og Sonia mottar stipender for videre universitetsutdanning 

 

Opprettelse av stipendordning for avgangselever ved LAMS 

  

Årlig uteksamineres mellom 10 og 20 jenter i 16-17 årsalderen fra 

LAMS. Mange gjør det veldig godt på eksamene sine og ønsker å 

studere videre på universitetsnivå, men pga foreldrenes vanskelige 

økonomiske kår forblir dette dessverre en fjern drøm for de fleste. 

Inntil nå! 

LAMS har gleden av å annonsere opprettelsen av en stipendordning 

for avgangselever ved LAMS: «LAMS Graduate Scholarship Fund». 

Stipendordningen vil kunne årlig tilby opptil fem elever et to-årig 

stipend for videre utdanning ved et av de mange universitetene i 

Faisalabad. Utover dette vil stipendordningen også tilby alle andre 

http://www.facebook.com/LAMS1996


 

elever støtte til å fortsette studiene som privatister ved LAMS. Alle 

stipender er behovsprøvd, og stipendet for å kunne studere ved et 

universitet krever at elevene oppnår minst karakteren 75% ved 

avgangseksamen. 

I år har vi gleden av å kunne tilby stipend til tilsammen åtte jenter. To 

mottar stipend for å kunne studere ved et universitet, og seks elever 

fortsetter som privatister ved LAMS. 

Dette betyr at elever som Nida og Sonia (bildet over) likevel vil få 

muligheten til å kunne forsette studiene sine og kanskje oppnår de 

drømmene sine om å bli lege en dag. 

Ved LAMS har vi sett at jenter, bare de får muligheter, kan oppnå hva 

som helst. Vi håper derfor at denne stipendordningen kan bidra til 

dette. 

 

Se video av Nida og Sonia  

 

(merk at videoen ble tatt opp før de var kjent med stipendordningen). 

Stipendordningen tildeles av Stiftelsen LAMS i Norge og delfinansieres 

gjennom bidrag fra tekstilfabrikken Norpak International (BOKHARI) 
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"Arven etter Far: Fillerya som ble til en stor skole"  

Nylig ble boka "Arven etter Far: Fillerya som ble til en stor skole" 

lansert. Dette er fortellingen om Yawar Bokharis fascinerende historie 

og livsverk, og den arven han etterlot seg. Bokhari var visjonæren som 

ville mer enn å drive en filleryefabrikk, og som dermed bygde LAMS-

skolen som i dag utdanner nærmere 700 elever, de fleste jenter. 

Kampen for rettferdighet og jenters rett til utdannelse fortsetter. 
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Boka er skrevet av Laila Bokhari, i samarbeid med Åshild Eidem, og er 

blitt godt mottatt av anmeldere som bl.a. skriver: 

«En rørende norsk-pakistansk fortelling om å løfte folk opp.» 

Janneken Øverland, Klassekampen 

 « ...  en sympatisk og inspirerende historie om en mann som trosset kulturelle 

barrierer, minusgrader og økonomiske utfordringer før han fikk en idé som ga 

hundrevis av barn muligheten til å skape seg et bedre liv.» 

Simen Ekern, Morgenbladet 

«... en fin skildring av et livslangt utenforskap ... Faren Yawars livsløp er 

enkelt og konkret beskrevet, her klarer datteren samtidig å styre unna 

ferdigtygde konklusjoner og skape rom for leserens egne observasjoner, og 

det er rett og slett godt gjort ... Den nærmeste familien var det eneste stedet 

faren følte seg hjemme. Og det er dette som gir boken nerve, at skolen og 

fabrikken må føres videre slik faren ville ønsket det.»  

Synne Corell, Dagens Næringsliv 

 «Laila Bokhari forteller gripende om farens pakistanske jenteskole og egen 

kamp mot trangsynte fanatikere ... Bokas virkelige styrke ligger i 

dokumentasjonen av den faktiske og praktiske erfaringen i å bekjempe 

trangsynte fanatikere som benytter religion som argument for å hindre 

utdannelse og kunnskap. Det er sterkt å lese om denne kvasse kulturkampen 

på mange fronter.»  

Jon Rognlien, Dagbladet 

  

Les mer om boka 
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Førskolen "Alma & Selma Block" offisielt åpnet 

 

Åpningen av førskolen "Alma & Selma Block" ved LAMS fant sted 5. 

april 2015. Bygget er beregnet på de aller minste elevene ved skolen. 

Nybygget vil bidra til å gi over 200 , 4-7 åringer den beste starten på 

(forhåpentligvis) et langt og spennende skoleliv, og både elever og 

lærere trives godt. 

 

Alma & Selma Block er oppkalt etter barnebarna til Yawar 

Bokhari, grunnleggeren og visjonæren bak LAMS. Begge jentene, Alma 

(4) og Selma (1), var selv med på åpningen av skolebygget. 

 

Se video fra åpningsseremonien 

 

Selve bygget tok under et år å fullføre. Vi har laget et kort 

sammendrag av byggeprosessen. Skru opp lyden, og nyt musikken og 

bildene.  

 

Se videoen ved å klikke deg inn her 

  

https://www.facebook.com/video.php?v=957408997616946
https://www.facebook.com/video.php?v=973042442720268


 

  

 

 

 

 
 



 

Med støtte fra Lillehammer Rotaryklubb kunne LAMS åpne sin egen 

skolehelseklinikk i april 2015 

 

Skolehelseklinikk åpnet 

  

LAMS sin nye skolehelseklinikk, "Noor Health Care Centre", ble offisielt 

åpnet 5. april 2015. Med støtte fra Lillehammer Rotaryklubb er 

skolehelseklinikken allerede godt i bruk, og regelmessig 

arrangeres helsedager ved skolen, der alle skolens omlag 700 elever 

blir tatt inn til helsesjekk hos lege og sykepleier. 

 

Til daglig er skolehelseklinikken utstyrt med grunnleggende 

førstehjelpsutstyr og alle elever og lærere har tilgang. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783449851679529.1073741942.143620508995803&type=3


 

Se LAMS sin takkevideo til Rotary Lillehammer 

  

 
 

 

På LAMS finnes det mange unge stjerner med små og store mål for framtida. 

I hvert nyhetsbrev treffer du noen av disse stjernene.  

 

STARS of LAMS 

 

Ved LAMS skolen er alle elever små stjerner, og gjennom korte intervjuer vil 

vi gjerne introdusere noen av dem til dere. Denne gangen vil vi introdusere 

dere til tre stjerner: Laiba (13), Khadija (14) og Rimsha (15).  

 

I videoene under kan du se og høre dem fortelle litt mer om seg selv og 

familien, og om hvorfor de liker skolen sin. Klikk deg inn på hvert navn og bli 

kjent med jentene:  

 

 

Laiba.              Khadija.              Rimsha. 
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Vil du treffe flere LAMS stjerner?  

Klikk deg inn her. 

  

 
 

 

 

Tidligere utgaver av LAMS Nyhetsbrev 

 

Fikk du ikke med deg tidligere utgaver av LAMS 

Nyhetsbrev? Her finner du alle nyhetsbrevene 

som er utgitt:  

  

 mars 2015 

 høydepunkter fra 2014 

 fredsprisen 2014 (desember) 

 oktober 2014 

 mai 2014 

 høydepunkter fra 2013 

 julen 2013 

 november 2013 

 september 2013  

 august 2013 
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Elevene sitt eget nyhetsbrev 

 

Elevene på LAMS lager sitt eget nyhetsbrev på 

engelsk - hver måned. Nyhetsbrevene 

oppsummerer de viktigste begivenhetene ved 

skolen den siste måneden og inkluderer tekst, 

bilder og tegninger - alt laget av elevene selv.  

 

Her finner du de siste utgavene:  

 august 2015 

 juni 2015 

 mai 2015 

 april 2015 

 Tidligere nyhetsbrev finner du her 
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Mor og far jobber ved BOKHARI-fabrikken, og deres fire barn går på 

LAMS. 

 

Hvordan kan jeg støtte LAMS? 

 

Vi mottar ofte henvendelser om hvordan man best kan støtte LAMS. I 

tillegg til ambassadørordningen (les mer under), så er vi selvfølgelig 

også glade for gaver og donasjoner til spesifikke prosjekter og tiltak 

ved skolen. Dette kan være alt fra mindre engangssummer som bidrar 

til kjøp av bøker til skolebiblioteket til større bidrag som kan 

finansiere nye prosjekter som innkjøp av datamaskiner eller 

restaurering av lekeplassen eller klasserom. 

 

Har du ideer til hvordan du kan støtte LAMS, så ta gjerne kontakt. Alle 

monner drar, og vi er takknemlige for alle bidrag, store og små.  

 

Kontonummer for gaver og bidrag til LAMS: 6188.56.69742 

mailto:stiftelsen.lams@gmail.com
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I tillegg til direkte bidrag til LAMS, er kanskje den beste måten å støtte 

LAMS (og samtidig bidra til livsgrunnlaget til elevenes foreldrene) å 

handle BOKHARI-produkter som lages på fabrikken vegg-i-vegg med 

skolen. Vi har utviklet en helt ny, spennende kolleksjon med 

tekstilprodukter som nå er til salgs hos Kid Interiør sine 125 butikker 

over hele landet, i tillegg til online. Grytekluter, bordbrikker, tepper 

og løpere er bare noen av de mange produktene som lages av 

foreldrene til elevene ved LAMS.  

 

Salget av BOKHARI-produkter bidrar til driften og videreutviklingen av 

LAMS. 

 

Les mer på Kid Interiør sin blogg. 

 

BOKHARI - Et produkt, en fremtid. 
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Vil du bli LAMS Ambassadør? 

   

Ambassadørordningen ble startet opp i 2013 for å gi støttespillere av 

LAMS i Norge en mulighet til å bidra til langsiktig drift og fremgang i 

skoleprosjektet. Målet er å få minst 100 LAMS Ambassadører. Per i 

dag er vi ca 50. Under følger mer informasjon om ordningen og 

hvordan du kan bli med. Del gjerne med andre interesserte. 

  

Ved å være en LAMS Ambassadør er du med å videreføre og 

videreutvikle visjonen om at jenter skal ha rett til en god utdanning og 

dermed utvide deres framtidsmuligheter. 

  

Siden 1996 har LAMS markert seg som en pioner innen likestilling 

med svært positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i Sultan Town 

utenfor Faisalabad i Pakistan. LAMS har i dag nærmere 700 elever, 

fordelt på 12 klassetrinn. Hvert år uteksamineres over 20 jenter fra 

videregående på LAMS. Med den nye stipendordningen på plass har nå 

flere av disse jentene mulighet til å fortsette med bachelorgrader ved 

lokale universitet. Dette gir dem ikke bare høyere utdanning, men 

også nye og utvidede jobbmuligheter - og et bedre liv. Disse er i dag 

unge kvinner fulle av selvtillit og kunnskap, noen jobber som lærere, 

andre som bankfunksjonærer, leger, helsearbeidere osv. Mange av 

jentene er de første i sine familier som kan å lese og skrive. 

  

LAMS ble startet i 1996 av Yawar Bokhari, forretningsmannen, 

humanisten og feministen som ønsket å gi noe tilbake til byen der han 

drev filleryefabrikk. Mens produktene selges til Norge og Sverige, 

bidrar salget til å sikre det økonomiske fundamentet i skoledriften - 



 

og dermed jenters fremtid. 

 

LAMS er et levende eksempel på at det nytter. Med inspirasjon fra 

norsk likestilling, dugnadsånd og utdanningssystem, ble drømmen om 

LAMS en virkelighet, og åpnet dermed for at flere tusen jenter fikk og 

får muligheten til å være utviklingsbærere, endringsagenter og 

rollemodeller i Pakistan. LAMS drives i dag av en stiftelse med frivillige 

bidrag. 

  

En av bærebjelkene i LAMS-eventyret er dugnad. Som LAMS 

Ambassadør kan du bli med andre på et stort, unikt dugnadslag. Du 

er med på å sikre kvalitetsutdanning og en fremtid for jentene ved 

LAMS, bidra til bærekraftige og framtidsrettete arbeidsmuligheter for 

jenter etter endt utdanning, samt å ta globalt samfunnsansvar. 

  

Som ambassadør forplikter du deg til å bidra med et 

månedlig økonomisk bidrag til skolen over en periode på tre år (kr 

100 pr mnd). Dette vil bidra til å sikre driften ved skolen, og forankre 

kvaliteten på utdanningen ved LAMS. Du vil bli holdt fortløpende 

oppdatert om skolens aktiviteter og planer.  

 

Har du spørsmål om det å være LAMS Ambassadør, vil vite mer, eller 

har tanker eller ideer om hvordan du kan bidra til å støtte LAMS, så vil 

vi gjerne høre fra deg.  

 

Ta kontakt! 

  

Støtt LAMS - bli ambassadør! 
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Takk for at du støtter LAMS! 

 

LAMS er registrert i Norge under navnet:  

Stiftelsen Laila og Amars skole og college for jenter 

Hammersengveien 49, 2618 Lillehammer 

Organisasjonsnummer: 982405955 

E-post: stiftelsen.lams@gmail.com 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/LAMS1996 

Kontonummer for gaver og bidrag: 6188.56.69742 

 

BOKHARI - Et produkt, en fremtid. 

www.bokhari.no 

www.facebook.com/BOKHARI.no 
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