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Beste vrienden van Stichting LAMP,
Wederom sturen wij, als bestuur van Stichting LAMP, met trots de nieuwsbrief in 2015.
Er zijn weer allerlei activiteiten geweest en heel graag willen we je hier van op de hoogte brengen.
Ook willen we weer graag benadrukken dat dit alles alleen mogelijk is omdat we veel steun ontvangen van
jullie allemaal.



Foto impressie

Santoshpur

Daarvoor heel veel dank!!
Afscheid nemen

Project Flores

Een kleine vijftien jaar geleden werd ik gevraagd of
ik de stichting wilde gaan voorzitten door de
toenmalige voorzitter Dr. P.C. Das. Hij was met z’n
vrouw, mevrouw Leny Achterhof en de heer Henk
Woltjer het eerste bestuur in 1991. Mij werd
voorgesteld dat het een soort gezelligheidsclubje
was dat vergaderde met zelfgebakken cake en
andere lekkernijen. Er werd dan ook van alles
gedaan om geld in te zamelen voor een school in
Bangladesh. Nou die school is er wel gekomen en de
overheid van Bangladesh heeft er nog net zo’n
gebouw naast neergezet. Maar inmiddels zijn we
vele scholen verder die we geheel of gedeeltelijk
hebben mogelijk gemaakt. Een tiental studenten
heeft een beurs gehad en is afgestudeerd. En nog
steeds zijn we bezig.

SCHOLINGS- EN GEZONDHEIDSPROJECT FLORES,
INDONESIË

De gezelligheid is er nog steeds maar we zijn veel
meer resultaat gericht gaan werken en dat moet ook
wel als je ziet wat er allemaal aan initiatieven wordt
waargemaakt. Wat dat betreft ben ik erg
enthousiast over het project in Roemenië waar we
gedeeltelijk financieel hebben bijgedragen aan een
instituut waar huiswerk kan worden gemaakt voor
zigeunerkinderen die anders niet eens een school
zouden bezoeken. Maar waar Groningse leerlingen
aan hebben meegewerkt aan het bouwen en
inrichten zodat het mes aan veel meer kanten
sneed. Er werd daarmee vooral ook gewerkt aan het
bouwen van “ bruggen” zoals onze eerste voorzitter
dat graag zag.
Trots ben ik op deze kleine stichting die dat waar
weet te maken. Met die trots wil ik afscheid nemen
van deze functie en het stokje overgeven aan een
volgende voorzitter.

Lamp Classic

Gerbrand Stam

Afscheid voorzitter

Flores

En………….. wij zijn heel trots op jou Gerbrand en
danken je voor al die jaren dat je je hebt ingezet
voor allerlei projecten waar Stichting LAMP bij
betrokken is.

[aanmelden nieuwsbrief]

Peru …………Stichting Ananau.

[afmelden nieuwsbrief]

Van stichting Urpi Sonqocha …………….naar stichting
Ananau

Nieuw project van Stichting LAMP is een scholings- en
gezondheidsproject op het eiland Flores, Indonesië.
Indonesië, het land van duizenden eilanden, vele
volken, ontzettend vriendelijke mensen. Ook het land
van uitersten, puissant rijke en straatarme mensen
leven naast elkaar. Glanzende appartement
complexen naast bamboehutjes. Veel verschil ook van
eiland tot eiland. Java en Bali, bijvoorbeeld, rijke
eilanden, Flores een arm eiland.
Op het westelijk deel van het eiland Flores, nabij het
dorp Dalong, wonen een vijftal families in bamboe- of
houten huisjes, met aangestampte, aarden, vloeren in
het bos, zo'n 600 meter vanaf de doorgaande weg.
Tot voor kort geen voorzieningen als stromend water,
sanitair en Electra. Alleen te bereiken via een smal
bospaadje. De gezondheidstoestand van een ieder liet
behoorlijk te wensen over vanwege de vochtige
omstandigheden daar en de kwaliteit van het, per
jerrycan over een afstand van een kilometer
aangedragen, water.
Een meisje van negen is een paar jaar geleden
overleden aan een blinde darm ontsteking omdat ze
niet snel genoeg naar het ziekenhuis vervoerd kon
worden. In Nederland ondenkbaar! Mensen verdienen
hun geld met seizoenswerk in de rijst of in de bouw
en moeten hiervoor soms lange tijd, maanden, naar
andere eilanden toe om te werken.
Armoe troef. Betekent dat ook de, van staatswege
verplichte, zaken voor school niet aangeschaft kunnen
worden als schooluniformen. Ziektekosten moeten
contant betaald worden en omdat niemand geld
voorhanden heeft, legt de hele familie dan wat bij
elkaar, verkopen spullen, en zo wordt de rekening

PS Stuur deze email
graag door, wanneer je er
iemand een plezier mee
kan doen en voor wie
deze informatie waardevol
kan zijn

In Peru is het na een onrustige periode weer rustig
geworden. Ellen en Sadith onze 2
vertrouwenspersonen hadden aangegeven te
stoppen met hun werk bij Stichting Urpi Sonqocha,
omdat zij zich niet meer konden verenigingen met
de nieuwe koers. Om toch verder te kunnen gaan
met het goede werk hebben ze toen besloten om
zelf een stichting op te richten.
Stichting LAMP heeft toen de bijdrage voor 2015
tijdelijk stopt gezet, in afwachting van de nieuwe
ontwikkelingen.
Lopende 2015 bleek al snel dat Ellen en Sadith
voortvarend te werk gingen en stichting Aunanau
werd opgericht.
Voor meer informatie:
Sadith en Ellen
Asociación ONG Añañau
Cusco - Perú
www.ananau.org
www.facebook.com/ananau.org

betaald. Door particulier initiatief en supervisie door
een Nederlandse vrouw ( Rosalien Rutten ) en haar
man ( Kasim Ambut ), beide werkzaam in die
contreien in opbouw- en gezondheidsprojecten ( Kita
Juga ), zijn die families daar geholpen met de aanleg
van een waterleiding, sanitair gebouwtje, betere
bereikbaarheid en andere zaken. Aanleg van Electra
kon helaas nog niet gerealiseerd worden.
Stichting LAMP is benaderd om deze families te
ondersteunen in scholingskosten en
ziektekostenverzekering voor de kinderen van de
families ( 12 kinderen in de leeftijd van 1 tot 15
jaar ). Het idee is dat dit de families, naar de
toekomst toe, betere leefomstandigheden zal bieden.
Er zijn nu minder kosten om te dragen,
woonvoorzieningen kunnen verbeterd worden ( is al
een begin mee gemaakt ) en Flores ontwikkelt zich
steeds meer in het toerisme ( duiktoerisme en
Komodo-eilanden daar ) en dat biedt kansen voor
deze kinderen, mits ze goed opgeleid zijn ( 1 meisje is
met een toerismeopleiding begonnen ).
In geval van ziekte is er nu geen ( financiële )
belemmering meer om naar de dokter te gaan en
zonwordt erger bij de kinderen voorkomen.
Rosalien en Kasim tekenen ook hier voor de
supervisie en rapporteren periodiek naar Stichting
LAMP. Volgend jaar zomer wordt Flores bezocht ( op
eigen kosten uiteraard ) om te kijken of de steun de
gewenste uitwerking heeft.
Voor meer informatie Harry Moes
(harrymoes@hotmail.com)

Wijnactie

Ook heeft stichting Ananau een extra bijdrage van
575 euro ontvangen voor de aanschaf van schoolen spelmateriaal.

Ook dit jaar hebben we de jaarlijkse wijnactie!
Met de Kerstdagen in het vooruitzicht een mooi
moment om jezelf en/of vrienden en kennissen te
verwennen met een heerlijk flesje wijn. En het leuke
is dat…………..20 euro per doos gaat naar een van de
goede doelen!
Mocht je wijn willen bestellen dan kan dit m.b.v. deze
link. Je krijgt dan meer informatie over de wijnen en
de wijze van bestellen.
De wijnen zijn in principe het gehele jaar te bestellen
bij Koos Weerts
(weerts.lamp@gmail.com)

Vietnam …………kindertehuis Hoi Ann

Roemenië

Zoals je in de nieuwsbrief van 2014 hebt gelezen
zijn de 3 studenten die een studiebeurs ontvingen
afgestudeerd en inmiddels heeft Trau Thi Mai ook
werk gevonden.

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 ouders van kinderen die wij als Stichting
ondersteunen hebben allemaal besloten de overstap
ook te maken.
Regelmatig ontvangt de stichting briefjes en
tekeningen van Nena, Ulan, Lisveth en Percy

In 2015 zijn er geen nieuwe studiebeurzen
verstrekt, omdat er geen kinderen van het
kindertehuis gingen studeren. De afspraak is
gemaakt dat Stichting LAMP wacht totdat er een
nieuwe studiebeurs nodig is voor een van de
kinderen van het kinderhuis in Hoi Ann.
De exploitatie van het tehuis wordt nog steeds
gefinancierd door de Children Hope in Action
( CHIA )/ Blue Dragon Children's Foundation.

Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Harry Moes en ik ben, sinds dit jaar,
nieuw bestuurslid van Stichting LAMP met specifieke
aandacht voor het project Flores.
Ik ben 55 jaar, woon samen met mijn vriendin Eline,
haar twee kinderen, 3 katten en 4 konijnen, in
Groningen en heb daarnaast nog een volwassen
dochter. Ik werk in het UMCG en ben actief
( hardlopen ) en passief ( voetbal van de kinderen )
sportief.
Ik ben redelijk bekend met Indonesië, een heel
aantal malen geweest daar ( Java, Bali en Flores ),
veel mensen ontmoet en vrienden gemaakt. Met het
gezin zijn we op kleinschalige manier bezig met geld
inzamelen om mensen daar te ondersteunen.
Momenteel probeer ik de Indonesische taal onder de
knie te krijgen om ( nog ) beter te kunnen
communiceren met de mensen daar, als we volgend
jaar naar Bali en Flores op vakantie gaan en het
project dan ook gaan bezoeken.

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.

Meer informatie: Frank Broeders
(fr.broeders@gmail.com) of……….
http://leerlingenroemenie2015.com/
Max primary School (Madaripur te Bangladesh)
€ 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, LAMPambassadeur, 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:

1. Het organiseren van cursussen voor docenten om hun pedagogische en didactische kennis te
verbeteren.
2. 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).
3. 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.
4. Het organiseren van docentenvergaderingen voor het effectief afstemmen van de lesprogramma’s.
5. Organiseren van sport, spel en culturele activiteiten
6. 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.

De 1ste LAMP Classic
Op 6 juni 2015 is 1ste LAMP Classic verreden. We
kunnen spreken van een zeer geslaagde dag. De
weergoden waren gelukkig met ons en iedereen is
heelhuids teruggekeerd.
We ontvingen veel positieve reacties over de routes
en bruikbare tips voor verbetering van bepaalde
zaken. De start- en finishplek was de kantine van
voetbalvereniging Amicitia VMC en we konden volop
genieten van deze mooie locatie.
De organisatie is de vereniging dan ook zeer
erkentelijk voor het beschikbaar stellen van hun
accommodatie. www.amicitiavmc.nl

En…………..nog een nieuw bestuurslid gezocht
Het bestuur is op zoek naar iemand die het bestuur
wil komen versterken. We zijn op zoek naar iemand
met kwaliteiten op het gebied van PR Marketing/
onderhoud website,social media, enz.
Je moet uit gaan van een tijdsinvestering van 1 tot 2
uur per week, maar dat is ook afhankelijk van je
eigen plannen rondom dit thema.
Voel je er voor om ons team te komen versterken dan
kun je contact opnemen met Paula van Dijken
(mailadres is paula@xs4all.nl

Stichting LAMP Wielershirt

Wij werden blij verrast door spontane en gulle
donaties bij de inschrijving en mede hierdoor was de
totale opbrengst van de dag € 2625,25. Doordat
vele bedrijven geld en goederen doneerden, hielden
we de kosten gering. Het geld gaat naar o.a.
projecten op Flores, Indonesië en Cuzco, Peru.
De eerste renners (150 km) stonden om 8 uur klaar,
de 80 km vertrok om 10.00 en de recreanten waren
om 11.00 uur aan de beurt. Met bijna 100
deelnemers aan de start was de opkomst boven
verwachting!
De dag werd afgesloten met een heerlijk BBQ en
een verloting met geweldige prijzen.
Met dank aan onze sponsoren: De Haan

Zoals je wellicht weet heeft onze ambassadeur André
Kistemaker een prachtig wielershirt laten ontwerpen.
Op dit moment rijden al zo’n 60 renners rond in een
shirt van onze stichting! André is door zijn voorraad
heen, maar er zijn inmiddels nieuwe besteld.
De prijs van een shirt zal 60 euro bedragen en de
helft van de opbrengst zal naar de
stichting gaan.
Mocht je interesse hebben in een dergelijk shirt dan
kun je mailen naar info@stichtinglamp.nl of bellen
naar André Kistemaker 06-44940760. Wil je meteen
bestellen, dan kan dat door te mailen naar
akistemaker@gmail.com

Health and Eye Care project dorp Santoshpur
(West-Bengalen)
De oogkliniek is volop in gebruik! Elke dag kunnen de
bewoners van Santospur en omgeving hier terecht
voor deskundig advies.
Na jaren van gedoe is ons geld eindelijk aangekomen
bij de oogkliniek en hebben ze er in Shantospur, West
Bengalen, India de instrumenten voor kunnen

advocaten, Westera Holding, Twentse Verenfabriek,
BME-marktonderzoek, Avril BV, ’t Hooft advocaten,
café de Koffer, Fishmarket, Snijders coaching, Klaas
Groen ATB, eetcafé Het Koetshuys, Dik bikecentre,
SVO, Albert Heyn, de Padangbar, Steenboksport,
Forte sportswear, familie en vrienden.

aanschaffen waar zo’n behoefte aan was. Het is altijd
erg ingewikkeld vanwege de bureaucratie om eerst
toestemming te krijgen. Dan is de brief niet goed, en
dan is er weer een termijn verstreken. Maar nu
hebben wij als Stichting LAMP en de stichting Banglar
Pradeep in India het voor elkaar. De dokters zijn al
aan het werk! En kunnen we er hier weer gerust op
zijn dat het weer goed besteed is. Weer iets gelukt!

De 2de LAMP Classic wordt verreden op
zaterdag 4 juni 2016!
Er komt een aparte website waar je terecht kunt
voor informatie en waar je je kunt opgeven.
De organisatie
Henk Dijkslag, Frank Broeders, Jos Hegeman en
André Kistemaker
Studiebeurs heeft weer succes opgeleverd!
Hieronder het bedankbriefje van Sakib Hasan, hij is afgestudeerd m.b.v. een studiebeurs via Stichting LAMP
Dear Mr.Bert,
Hope you are well by the grace of Almighty and doing fine.My final exam result has been published and I am
graduate now.I have placed 2nd position and my cgpa is 3.87 out of 4.I have come at this stage by great
struggle.After admitting in university,I got scholarship from LAMP foundation and with this I have been able
to pass my life smoothly,I am grateful to you and Mr.Mannu and obviously to LAMP foundation.It can't be
expressed in words.Thanks.

Nieuwe Studiebeurzen
Prof. Dr. A.K.M. Anowar-ul Azim heeft, na zorgvuldige selectie, twee kandidaten voorgedragen, die met een
beurs erg geholpen zouden zijn. Zonder studiebeurs zouden ze niet kunnen beginnen aan hun studie
medicijnen. De nieuwe studenten zijn Abub Kalam Azad en Monir Hossen. Wij wensen hen een goede
studietijd toe.
Verder hebben we ook meneer Annu Anisuzziman de directeur van “onze” Lyceum Academy gevraagd om
iemand voor te dragen voor een studiebeurs. Een voorwaarde is dat ouders het absoluut niet zelf kunnen
betalen. De “Lyceum Academy” is de middelbare school die we als Stichting LAMP hebben helpen oprichten.
Small steps
Bert Niemarkt en Gerbrand Stam hebben een bijdrage geleverd aan het boek “Small Steps”
In het boek worden kleinschalige projecten en de manier waarop de projecten gerealiseerd worden
beschreven. Door Bert en Gerbrand zijn een aantal projecten van Stichting LAMP beschreven.
En……………het boek heeft een uitstekende beoordeling gekregen. Natuurlijk zijn we als stichting blij met de
positieve beoordeling, want het is altijd leuk te horen dat anderen de (kleinschalige) aanpak van onze
stichting ook positief waarderen. Met dank aan Bert en Gerbrand.
“A review of the book has recently appeared in the Journal of Edinburgh University . The reviewer was
positive about it and quoted the gist of some of the messages including the articles from you and Bikash, and
that of from Malawi. To find it, just go to the book's website:www.smallstepsonline.net
then follow its news.
Greetings
Mac”
Project Injera Ethiopie
Stichting LAMP heeft 1000 euro bijgedragen aan de
bouw van een bakkerij annex bakkersschool voor
gehandicapte mensen in Ethiopië. Voor de bouw en
inrichting was een bedrag van 36000 begroot. Met
allerlei acties is het resterende bedrag gerealiseerd.
Het was op verzoek van de 2 onderstaande
studenten.
Tom Stellema, de oudste van de twee studeert
medicijnen in Groningen, zijn jongere broer Niek
volgt een opleiding op AOC Terra.
Tom had een wervingsbrief gestuurd aan Koos
Weerts, een van de bestuursleden van stichting
LAMP, waarin verwezen wordt naar de organisatie
die dit ondersteunt. Voor meer informatie en het
resultaat van dit prachtige initiatief, kun je terecht

Bezoek school Tanzania

op www.projectinjera.nl

Extra Donaties
Ook dit jaar hebben naast de vaste donaties van de
vrienden van Stichting LAMP en onze
hoofdsponsor Praclox …………………………..nog een
aantal prachtige donaties mogen ontvangen van
o.a:
-Worldrunners 585 euro
-van collega Frans Krijnen die afscheid nam op het
werk 115 euro
-van PC Das 1000 euro
-van fam. Nienhuis 500 euro
-van fam. Stam 685 euro
-van Stichting Versterkt 500 euro
-van Stichting Aigenwiess 75 euro
-via “Geef gratis” 200 euro
-van fam Weerts donaties op hun trouwfeest 1000
euro
-extra donatie Praclox 500 euro
-van fam van Ginkel 30 euro
-van fam Koetje 120 euro
-van fam van Es 90 euro
-van fam Hulseboch 30 euro
-van Wielerclub Trapstel 1111,11 euro
Tip: Wil je bij een afscheid, verjaardag, trouwerij,
jubileum, enz geen cadeaus, dan kun je overwegen
om in de uitnodiging Stichting LAMP te
noemen………..onder het motto…….geen cadeau
voor mezelf , maar een donatie voor een goed
doel!
Schenken:
De belastingdienst heeft het schenken aan een ANBI
stichting gemakkelijker gemaakt. Het hoeft niet
meer via de notaris geregeld te worden, maar kan
geregeld worden tussen de schenker en de stichting.
Er zijn dus geen extra kosten meer aan verbonden.
De formulieren kunnen vanaf de site van de
belastingdienst gehaald worden. Dit willen wij als
stichting natuurlijk graag voor je verzorgen.
Voor meer informatie kun je terecht bij Koos Weerts
(kc.weerts@gmail.com)

Bestuursleden proberen tijdens een vakantie altijd
een school, weeshuis of ander project te bezoeken. Je
kunt dan met eigen ogen zien of er nog hulp nodig is
en je ontmoet de mensen zelf. Dat laatste is
belangrijk omdat Stichting LAMP alleen projecten
steunt indien er een persoon aanwezig is die onze
“vertrouwenspersoon” kan zijn. Samen met mijn
dochter Daphne heb ik een schooltje bezocht in
Tanzania op advies van een Nederlander die daar al
jaren woont. Voor de kinderen hadden we
tekenmateriaal, schrijfspullen en een prachtige
voetbal meegenomen
De school in Tanzania is jaren geleden opgeknapt
door een andere organisatie. Helaas valt op “eigen”
benen staan niet mee en op dit moment is er weer
veel achterstallig onderhoud.
Hieruit blijkt maar weer dat je als Stichting de vinger
aan de pols moet blijven houden.
Voorlopig zal onze Stichting deze school niet
ondersteunen, omdat er te weinig vertrouwen is in
het feit dat de ondersteuning goed terecht komt.
Frank Broeders
Dam tot Damloop op 20 sept.
Zowel onze ambassadeur Bert Niemarkt als
vertegenwoordigers van onze hoofdsponsor hebben
meegelopen in de Dam tot Damloop. Naast
naamsbekendheid leverde het ook een mooi bedrag
voor onze Stichting.

Nieuw promotiemateriaal:
Onze ambassadeur André Kistemaker heeft tegen een zacht prijsje prachtig promotiemateriaal geregeld.
Stichting LAMP gebruikt het promotiemateriaal o.a bij de LAMP Classic en bij het volleybaltoernooi van
Aigenwiess.
Mocht je iets willen organiseren ten bate van Stichting LAMP, dan kun je het promotiemateriaal lenen.
(contactpersoon Frank Broeders (fr.broeders@gmail.com)

Heb je vragen, opmerkingen of goede tips m.b.t. de nieuwsbrief dan kun je die mailen naar
fr.broeders@gmail.com
Stichting Lamp - www.stichtinglamp.nl - Email: info@stichtinglamp.nl - Facebook - Support: support@stichtinglamp.nl

