Bouw huiswerkverblijf Roemenië
Site: http://www.actieroemenie.nl/
Update november 2015:
In 2015 is er weer volop gebouwd door de leerlingen van Noorderpoort en Alfa college aan het
huiswerkverblijf in Tichendeal Roemenië. Stichting LAMP heeft in het 1ste jaar aan dit project 11.000
euro bijgedragen en dit jaar nog een financiële bijdrage geleverd van 550 euro. De rest van de
bouwkosten zijn deze keer betaald door 2 andere sponsoren. Het doel van 2015 was om het dak erop
de plaatsen en het is gelukt!

De voorbereidingen voor 2016 zijn weer in volle gang, van 12 april tot 3 mei ga ik samen met een aantal
collega’s en met 18 studenten starten met de afbouw. De 2 sponsoren waren heel tevreden met het
resultaat en hebben voor 2016 weer een bedrag toegezegd.
Het is mooi om mee te maken dat een verblijf, mede dankzij de eerste bijdrage van onze Stichting, ook
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Update november 2016:
Ook in 2016 is weer volop gebouwd aan het huiswerkverblijf in Tichendeal. Van alle activiteiten is een
blog bijgehouden door 1 van de leerlingen van het Noorderpoort. Onze belevenissen zijn te volgen op:
http://www.blogroemenie.com

Samen met werkgroep-actie-Roemenie bouwt Stichting LAMP aan een huiswerkverblijf in het plaatsje
Tichendeal. De huiswerkbegeleiding zal dagelijks een aantal uren open zijn. Als de huiswerkbegeleiding
goed loopt is het de bedoeling dit in de toekomst uit gaan breiden met een aantal andere activiteiten
met een lerend karakter.

Bijvoorbeeld willen we de kinderen o.a. graag leren hoe ze groente kunnen verbouwen en dit kunnen
verwerken tot een maaltijd. Hierdoor creeer je en een leerelement en kun je de kinderen regelmatig
een maaltijd aan bieden. Ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld Engelse les, werken op de computer
en diverse workshops voor diverse leeftijden zoals: houtbewerking, naaien, koken ed zijn activiteiten
die tot de mogelijkheid behoren. Verder zijn er plannen om in de toekomst te onderzoeken hoe je
kinderen die goed kunnen leren op weg kunt helpen naar een vervolg studie (bv studiebeurs o.i.d. ).
Maar de bedoeling is om voorlopig eerst de huiswerkbegeleiding te starten en afhankelijk van hoe dat
loopt evt. andere activiteiten voor die kinderen te gaan ontwikkelen. Voor de bouw is 20000 euro nodig.
Zelf draagt de werkgroep 10000 euro bij, vanuit Stichting LAMP is 5000 euro toegezegd. Voor de laatste
5000 euro zijn we(ze) nog op zoek naar sponsoren.
De bouw gaat gebeuren door risicojongeren. Het Leonardo da Vinci fonds heeft voor de begeleiding van
de jongeren middelen beschikbaar gesteld vanuit het project “social inclusion”.
Inmiddels hebben 10 kinderen al wel een schoolpakket ontvangen, dus ze kunnen aan de slag.

Spannend....zo’n school pakket

