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Moeder en kindzorg in Shantoshpur.
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In de aanloop tot het realiseren
van het project is gebleken dat de
mannen en vaders geen behoefte
hebben aan voorlichting en dus
niet met de moeders willen meekomen. De moeders zouden naast
advies/voorlichting en begeleiding
naar de bevalling toe ook graag de mogelijkheid willen
hebben om in Santoshpur klinisch te kunnen bevallen. Nu
moet men daarvoor naar Kolkata. Gezien de slechte vervoersmogelijkheden is dit zeer begrijpelijk. De betrokkenheid van de mannen/vaders is iets waar aan gewerkt zal
moeten worden. Banglar Pradip , onze samenwerkingspartner, in Santoshpur zal z.s.m. met een aangepast plan komen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Meer hierover: hier
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Visie Stichting LAMP:

‘Elk project moet worden ontwikkeld
vanuit een lokale vraag en niet vanuit
een westers aanbod. Het is van wezenlijk belang dat een project gebaseerd is op de daar aanwezige kennis,

Stuur deze nieuwsbrief door naar
bekendeN

Blantyre

Bedankt aan ALLE donateurs!
Vanaf 1 januari 2010 is er € 1490,- gedoneerd!
Graag wil stichting LAMP haar vrienden, familie, kennissen,
donateurs of gewoon geïnteresseerden op de hoogte houden
met dit nieuwe initiatief! Geheel vrijblijvend kunt u per
kwartaal op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen
binnen de stichting. Aan- en afmelden kan in elke nieuwsbrief en reacties zijn welkom op:
info@stichtinglamp.nl

Aidsvoorlichting Blantyre is al
jaren een project die wij als
stichting LAMP financiëren. Om
precies te lezen wat dit project
inhoud; klik hier.

Wist u dat 99% van het
geld bij Stichting LAMP

Nog geen donateur? Klik hier voor informatie over een eenmalige of periodieke donatie

Dr. P.C. Das-studiefonds

Een project binnen onze stichting met betrekking op studiefondsen, vernoemd naar Dr. Das, oudvoorzitter van de
stichting, afkomstig uit Bangladesh.
Doelstelling:Het verstrekken van studiebeurzen aan studenten in India en/of Bangladesh.
Filosofie: Door het verstrekken van een studiebeurs is het
mogelijk om in positieve zin mee te werken aan een goede
gezondheidszorg in de toekomst (effecten op lange termijn).
Inmiddels zijn er in Bangladesh 6 studiebeurzen verstrekt!
Wilt u weten aan wie en waarvoor? […]
Lees meer over dit onderwerp: hier.
Vragen of opmerkingen? Mailt u ons gerust: info@stichtinglamp.nl

“If there are dreams about
a beautiful South Africa,
there are also roads that
lead their goal. Two of
these roads could be named Goodness and
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