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Tuinfair Eelderwolde 5 en 6 juni 2010

In een mooie parkachtige
omgeving stond Stichting LAMP
2 dagen met een stand op de
tuinfair van glasatelier Bonder in
Eelderwolde. Het weer was
fantastisch, het was het warmste
weekend van dit jaar. Iedereen
zocht verkoeling in het water. Op
de fair was het dus erg rustig. Toch hadden we nog een nettoopbrengst van €145,—. Onder het motto alle kleine beetjes
helpen zijn wij hier zeer blij mee!

Nog geen donateur? Klik hier voor informatie over
een eenmalige of periodieke donatie!
Reisverslag Lydia Torsing & Frank Broeders.
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Missie Stichting LAMP:
“Het helpen, stimuleren en
financieel ondersteunen
van projecten van
onderwijs en
gezondheidszorg in minder
ontwikkelde landen waar
ook ter wereld.”

Stuur deze nieuwsbrief HIER door
naar bekenden

In februari zijn wij op vakantie geweest in Vietnam. Op verzoek van de
stichting colour4kids hebben we een weeshuis en een opvangtehuis
bezocht in Hoi-An. Beide tehuizen zijn een aantal jaren geleden m.b.v.
deze stichting opgeknapt. Na een rondleiding en een ontmoeting met
een aantal kinderen kwamen we verder in gesprek en kwam het
verzoek of het mogelijk was dat de Stichting LAMP een aantal
studiebeurzen wilde verstrekken. Dankzij jullie schenkingen hebben we
kunnen besluiten dat de komende 4 jaar 2 kinderen kunnen studeren.
Geweldig toch!!!!

Voor het volledige reisverslag klik hier.

Voor een overzicht van alle
projecten van stichting LAMP
sinds 1991, kijk op onze
website of : klik hier!
Een bericht van Dr. Sumona Rani Basak,
die ons tevreden meldt dat ze nu op eigen
benen staat na haar artsendiploma, met
een beurs van stichting LAMP en bezig is
met haar coschappen in het ziekenhuis!

DONATEURS BEDANKT! Vanaf januari 2010 heeft de stichting
€2241,— aan donaties ontvangen.
Update!

Mahammad Zannatal Rayhan bedankt stichting LAMP voor
verstrekte studiebeurs. Als alles goed gaat studeert hij
volgend jaar af als arts. Voor nog geen vierduizend euro heeft
deze jongeman vier jaar lang gestudeerd!
Lekker eten!

Het Noorderpoortcollege had al eens een diner helemaal in
het teken gezet van stichting LAMP. Ook voor dit jaar
mochten wij als stichting op 26 april weer mensen uitnodigen
en kregen we de gelegenheid een kleine verloting van
taferelen uit India en Bangladesh te organiseren om onze kas
voor het goede doel te spekken We hebben heerlijk gegeten
en de stichting is 305 euro rijker.
Lees meer over dit onderwerp: hier.
Vragen of opmerkingen? Mailt u ons gerust: info@stichtinglamp.nl

“We can live without religion and
meditation, but we cannot survive
without human affection.”
Dalai Lama
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