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Update 2012: stand van zaken projecten India.
Chinakury "3 PIT Colliery Primary School".
Uitbreiding van de school met 2 lokalen. Aangezien de partner in India niet heeft voldaan aan de
voorwaarden om dit project van de grond te krijgen, is in oktober 2011 besloten om de reservering
hiervoor te schrappen.
Santoshpur "Health and Eye Care Project"
Er is door Banglar Pradip, onze partnerorganisatie reeds een voortvarende start gemaakt met de kleine
kliniek. Wekelijks komen de patiënten naar het spreekuur van de oogarts. Verwijzingen worden gedaan
naar een oogkliniek in Kolkata. Brillen worden gratis verstrekt. Vanuit het WHO Eye Care Programma
wordt voor elke patient een bijdrage ontvangen. Een grote wens is om te komen tot de mogelijkheid om
zelf de cataract operaties te kunnen doen. Een gewijzigd projectplan hiervoor komt in 2012 gereed.

Aggregaat voor school in Leh, Ladakh India.
The Child Welfare Society Ladakh. Dit is een NGO opgericht in 1996 om een school te stichten en te
realiseren. In 2001 is de school geopend door de Dalai Lama. Peter de Boer uit Leek is mede betrokken
geweest bij de oprichting van deze NGO. Op zijn verzoek is een bijdrage gegeven die besteed is aan de
aanschaf van een generator. Kosten € 2.500,==. De aanschaf van de generator was een voorwaarde om
in de winter les te kunnen geven aan de leerlingen.
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3 PIT Colliery Primary-school in Chinakuri, India.
Renovatie en uitbreiding school met 2 lokalen.
West-Bengalen, deelstaat van India, vinden we in het noordoosten, tegen de grens met Bangladesh en
verder grenzend aan Bhutan, Nepal, Assam, Sikkim, Bihar en Orissa. De oppervlakte van West-Bengalen
is 87 853 km2, met 74,68 miljoen inwoners. De hoofdstad is Calcutta. De grootste steden zijn Calcutta,
Asansol, Burdwan, Durgapur en Kharagpur. De voornaamste taal is het Bengali.

Chinakury ligt 350 km ten noorden van Calcutta, ongeveer 15 kilometer van de grote stad Asansol, in het
Damodardal waar steenkool wordt gewonnen. De meeste inwoners van Chinakury werken in de
steenkoolmijnen. De 3-Pit Colliery basisschool is gesticht in 1980. Er gaan ruim 400 kinderen naar school
in de leeftijd van 5 - 12 jaar. De school heeft 5 klassen. De jongste kinderen van 5 jaar zitten in een lokaal
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met 100 kinderen. Alle andere klassen tellen ongeveer 80 kinderen. De kinderen zitten op de grond op
matjes in de klas in 2 rijen. Schoolmeubelen zijn er niet, anders kunnen er minder kinderen naar school.
Stichting LAMP heeft er sinds 2003 voor gezorgd dat er ventilatoren in de klaslokalen kwamen en
toiletten voor de jongens en de meisjes. Daarnaast is er een muur om het schoolterrein gebouwd.
Bij deze school worden nog 2 lokalen gebouwd. Het wachten is echter op toestemming van de Centrale
Regering in New Delhi. Kosten ongeveer € 8.000,==. Zodra de toestemming er is zal er gebouwd gaan
worden. December 2010 - Helaas is het schoolbestuur er nog niet in geslaagd om toestemming te
krijgen. Als dit niet lukt blijven er 2 mogelijkheden over. Afblazen van het project of eventueel zelf bij
een volgend bezoek het geld meenemen. Dit is echter wel in strijd met de regelgeving in India. Een
definitieve beslissing is hierover nog niet genomen.
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Handicraft project alleenstaande moeders, Santoshpur, India
Santoshpur is een dorp in West Bengalen (India) ongeveer 60 km van Calcutta. Dit is ver van het gebied
waar verleden jaar de aardbevingen hebben plaatsgevonden. In dit dorp is door Stichting LAMP in
samenwerking met Stichting Banglar Pradip een trainingscentrum opgezet en gebouwd (een handicraft
workshop), waar alleenstaande moeders uit het dorp ambachtelijk kunstnijverheid maken. Dit wordt
vervolgens verkocht om daarmee een stukje inkomen te verwerven.

Dit trainingscentrum wordt gerund door twee betaalde vrouwelijke leraressen. Ongeveer 20
huisvrouwen en meisjes leren hier borduren, textielverven op dameskleding, het maken van
kledingstukken en kunstnijverheidsartikelen. Er worden mooie dingen gemaakt. Je kunt zien dat er met
liefde aan wordt gewerkt. Er zijn cursussen gepland bedoeld om de marketing van de producten te
regelen, om zodoende de leerlingen inkomen te laten verwerven. Twee groepen zijn reeds klaar met de
cursus en zijn klaar om commercieel gericht te produceren. De handicraft producten die door de
vrouwen worden gemaakt worden via fair's en op de markt in Kolkata verkocht.
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De kosten van dit project zijn zeer bescheiden. In 2009 zal men self-supporting te zijn. Dit wil dan ook
zeggen dat de vrouwen zelf gaan zorgen voor de verkoop van de handicraft. Het is ze duidelijk dat
Stichting LAMP er niet voor eeuwig is en dat ze op eigen benen moeten gaan staan. In 2008 is voor het
laatst een bijdrage geleverd. Het project loopt goed en de vooruitzichten zijn gunstig.

Bouw lagere school "Raimangal" in Santoshpur, India.
Santoshpur is een dorp in West Bengalen (India) ongeveer 60 km van Calcutta. In dit dorp is door
Stichting LAMP in samenwerking met Stichting Banglar Pradeep een werkplaats opgezet en gebouwd
(een handicraft workshop), waar alleenstaande moeders uit het dorp ambachtelijk kunstnijverheid
maken. Dit wordt vervolgens verkocht om daarmee een stukje inkomen te verwerven. Naast het
gebouwtje van deze "handicraft-workshop", is voldoende grond beschikbaar om een klein
gezondheidscentrum te bouwen en daarnaast een basisschool voor de kinderen van de moeders die
werkzaam zijn in de handicraft-workshop. Voorlopig is men reeds gestart met het geven van onderwijs
aan de kinderen in de open lucht. Ook kunnen andere kinderen in het dorp uiteraard van deze
voorziening gebruik maken.
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Deze constructie heeft als voordeel dat de moeders rustig aan het werk kunnen gaan, wetend dat de
kinderen veilig op school zitten en onderwijs krijgen. Daarnaast worden de ouders aangemoedigd om de
kinderen naar school te sturen. Als de school eenmaal gebouwd is zal worden geprobeerd ook de
kinderen van de meer welgestelde inwoners uit het dorp en de omgeving naar deze school te laten
gaan. Deze ouders kunnen voor hun kinderen betalen voor het onderwijs. De arme kinderen kunnen
daardoor dan gratis onderwijs krijgen. Op deze manier zal de school zich in de toekomst dan zelf kunnen
bedruipen. Vooralsnog echter is onze hulp hard nodig om een en ander gerealiseerd te krijgen. In deze
regio is reeds een toegewijde groep mensen bezig zich voor het project in te zetten.
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In 2006 is het project bezocht door Bert Niemarkt, secretaris van Stichting LAMP.
We hadden verwacht dat de school na 3 jaar (in 2003 hadden we de school reeds bezocht) wel
afgebouwd zou zijn. Helaas moesten we constateren dat er nog veel moest gebeuren. De afbouw van
het gebouw liet nog veel te wensen over. Vooral op de bovenverdieping moest nog veel gebeuren.
Daarnaast is er vrijwel nog geen schilderwerk verricht. Verder is er een schoolteam dat, ondanks het feit
dat het gebouw nog niet optimaal is, wel goed bezig is met de kinderen. Tevens ontvangen ze in
vergelijking met andere scholen minder salaris. Dit is echter een zaak van het schoolbestuur en niet van
Banglar Pradip. De andere stichting "Raimangal" heeft hier een dikke vinger in de pap. Deze stichting
wordt geleid door de dochter van de in 2003 overleden president Chatterlee.

De achterstand met betrekking tot de afbouw van de school is mede een gevolg van het feit dat Banglar
Pradip niet tijdig kon beschikken over de gelden van Stichting LAMP. Dit heeft alles te maken met het
lange wachten op de toestemming van het Gouvernement om gelden uit het buitenland te mogen
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ontvangen. Nu de gelden over 2005 zijn overgemaakt, kan men weer verder. Banglar Pradip zal hiervoor
zorgdragen. In Juni 2006 is er een bijeenkomst geweest met ambtenaren van de Centrale Regering in
New Delhi met Banglar Pradip. Men was tevreden over het project en de financiele verantwoording.
Men heeft toegezegd dat de officiële toestemming om fondsen van Stichting LAMP te mogen ontvangen
nu spoedig definitief geregeld zal worden. In 2007 is de toestemming definitief afgekomen en konden de
gelden worden overgemaakt. De school is nu volledig afgebouwd. De exploitatie van de school wordt nu
volledig gedragen door de Stichting Raimangal. Stichting LAMP hoeft hierbij geen financiële
ondersteuning meer te geven. Eind goed, al goed dus. Kosten van dit project totaal € 18.000,==.

