Health and Eye Care project
Update november 2015:
De oogkliniek is volop in gebruik! Elke dag kunnen de bewoners van Santospur en omgeving
hier terecht voor deskundig advies.

Na jaren van gedoe is ons geld eindelijk aangekomen bij de oogkliniek en hebben ze er in
Shantospur, West Bengalen, India de instrumenten voor kunnen aanschaffen waar zo’n
behoefte aan was. Het is altijd erg ingewikkeld vanwege de bureaucratie om eerst toestemming
te krijgen. Dan is de brief niet goed, en dan is er weer een termijn verstreken. Maar nu hebben
wij als Stichting LAMP en de stichting Banglar Pradeep in India het voor elkaar. De dokters
zijn al aan het werk! En kunnen we er hier weer gerust op zijn dat het weer goed besteed is.
Weer iets gelukt!
Aanleiding en achtergrond:
De kliniek wordt gebouwd in het dorp Santoshpur, District North 24 Parganas, gemeente
Kashimpur ( 40 km van Kolkatta) in West Bengalen, India. Dit gebied telt ongeveer 80.000
inwoners. Bijna iedereen is werkzaam in verschillende beroepen in de landbouw.
WestBengalen, deelstaat van India, vinden we in het noordoosten, tegen de grens met
Bangladesh en verder grenzend aan Bhutan, Nepal, Assam, Sikkim, Bihar en Orissa.

Trotse ouders met hun kind
De kliniek zal zich met name richten op de armste inwoners in de regio.
Health Care. De mensen hebben weinig kennis over gezondheid en noodzakelijke zorg voor
meder en kind. Vanaf de derde maand van de zwangerschap worden de moeders gemotiveerd
om naar het consultatiebureau te komen. Na de bevalling worden moeder en kind nog twee jaar
begeleidt. Veel aandacht zal er zijn voor goede voeding , hygiëne en de noodzakelijke
vaccinaties.

Eye Care. Op dit moment werken er twee oogartsen met veel succes aan dit project. Er worden
oog refractie tests gedaan en zo nodlig een bril geadviseerd. Voor de arme mensen wordt de bril
gratis verstrekt. Bij grauwe staar wordt een operatie geadviseerd. Dit alles in het kader van het
"WHO Eye Care"programma. De operaties vinden nu plaats in een districts Hospitaal. Gezien
de slechte verbindingen en vervoersmogelijkheden is het van belang om hiervoor een kleine
kliniek te bouwen in Santoshpur. Het bestaande gebouwtje wordt hiervoor uitgebreid.
De totale kosten van het project bedragen 13.850 euro.

WILT U ONS HIERBIJ HELPEN?
De inwoners van
Shantoshpur zullen
hier erg blij mee zijn.
De kliniek is hier een
al lang gekoesterde
wens.
Samen kunnen wij dit
voor hen realiseren.

