Max Primary School
€ 1200,-- extra voor Project Max Primary
Nadat de bouw van de school eind 2013 was afgerond is er in 2014 een 3 jarig project gestart
om goed onderwijs in de toekomst te kunnen waarborgen. LAMP heeft over 2014 en 2015
jaarlijks € 5000,-- bijgedragen aan het project en ook voor 2016 staat nog één maal een bedrag
van € 5000,-- gereserveerd. Vanwege koersverschillen was de € 5000,-- in 2015 niet toereikend.
Om de doelen van het project niet in gevaar te brengen heeft LAMP daarom dit jaar eenmalig €
1200,-- extra gedoneerd waarvan € 500,-- beschikbaar is gesteld door Praclox.

Nog even weer de achtergrond
Bangladesh wordt vaak beschouwd als een van de grootste delta’s van de wereld en kent een
hoge bevolkingsdichtheid. Ondanks grote inspanningen van diverse organisaties is de
alfabetiseringsgraad van het land laag als gevolg van de geringe prioriteit die de bevolking stelt
aan onderwijs.
Madaripur is een van de 64 districten van Bangladesh. Gelegen aan de oever van de rivier
Padma, is het district regelmatig geconfronteerd met diverse natuurrampen zoals
overstromingen, cyclonen, droogte, erosie, etc.. Bijna 90% van de bevolking is afhankelijk
van landbouw.
De districten in Bangladesh zijn weer verdeeld in administratieve eenheden, upazila’s geheten.
Madaripur is verdeeld in 4 upazilas: Madaripur Sadar, Kalkini, Rajoir en Shibchar. De
bevolking van het district is een van de meest kansarme bevolking van het land. De gemiddelde
alfabetiseringsgraad van het district Madaripur is 65,6%.
De Max Primary School is gelegen in de upzilla Madaripur Sadar in een gebied waar de
alfabeteringsgraad ver beneden het gemiddelde ligt van het district.
Het aantal scholen in de regio is zeer beperkt en zijn vaak ver verwijderd van het dorp waar de
kinderen wonen. Hierdoor zijn kinderen nauwelijks in staat onderwijs te volgen. En zij die wel
de kans krijgen naar school te gaan worden geconfronteerd met gebouwen met gebrekkige
sanitaire voorzieningen en slecht drinkwater. Samen met de geringe prioriteit die ouders geven
aan onderwijs in combinatie met hun slechte financiële situatie vormen dit de oorzaken dat de
kinderen nauwelijks opgeleid worden. In plaats daarvan worden kinderen het land opgestuurd
om geld te verdienen voor de familie. De geringe alfabetiseringsgraad is dan ook een grote zorg
in de regio.

Eric Gimbergh, directeur van onze sponsor Praclox gevestigd te Gorinchem, en Bert Niemark,
LAMP- ambassadeur, hebben in 2011-2012 de regio bezocht en gesproken met de plaatselijke
projectmedewerkers. Aan de hand van hun bevindingen heeft het bestuur van LAMP in 2012
besloten ruim € 35.000,-- bij te dragen aan de bouw van een school in de regio met goede
sanitaire voorzieningen.
Duurproject: 3 jaar (januari 2014 - december 2016) De
inhoud van het project omvat:
Het organiseren van cursussen voor docenten om hun pedagogische en didactische kennis te
verbeteren.
Het vergroten van de kennis van leerlingen van nationale en internationale dagen.
Hierdoor worden de leerlingen zich meer bewust van issues als gezondheid, rechten van het
kind, kindersterfte, de verbetering van het milieu, enz. Zo zijn er dit jaar activiteiten
georganiseerd tijdens Internationale moedertaaldag (21 februari), Wereld Waterdag (22 maart)
en Onafhankelijkheidsdag Bangladesh (26 maart).
Het organiseren van voorlichtingsdagen aan ouders over de pedagogische handelswijze van de
docenten en het onderwijssysteem. Tevens wisselden de ouders hun ervaringen uit over het
gedrag van hun kinderen thuis.
Het organiseren van docentenvergaderingen voor het effectief afstemmen van de
lesprogramma’s.
Organiseren van sport, spel en culturele activiteiten
Het beschikbaar stellen van lesmateriaal voor de kinderen
Elk jaar rapporteert de projectleiding de tussentijdse resultaten van het project inclusief een
financiële verantwoording ondertekend door een accountant. In januari 2016 ontvangen we de
rapportage over 2015. Op basis daarvan zal LAMP ook de laatste termijn over 2016 uitkeren.
Max Primary school volop in “bedrijf”

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.

