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Beste vrienden van Stichting LAMP,
Met trots sturen wij jullie onze volgende nieuwsbrief en willen jullie graag op de hoogte brengen van onze projecten en
andere activiteiten. En natuurlijk willen wij nogmaals benadrukken dat alleen door jullie financiële bijdragen dit alles
mogelijk is.

Bangladesh, Max Primary School

[aanmelden nieuwsbrief]
[afmelden nieuwsbrief]

Nieuw bestuurslid
In onze vorige nieuwsbrief
hebben we verteld dat Bert
Niemarkt na jaren lange
trouwe “dienst” zijn
werkzaamheden voor de
stichting heeft beëindigd en
inmiddels weten we dat hij
o.a volop aan het genieten is
van zijn kleinkinderen.
We zijn blij te kunnen melden dat Paula van Dijken
het bestuur is komen versterken. Zij zal vooral op
secretarieel/administratief gebied de zaken in
goede banen leiden.

Foto impressie

De basisschool in Madaripur (Bangladesh) is inmiddels
gebouwd. Het is een prachtige school geworden en met ingang
van september zijn de lessen voor de leerlingen begonnen.
Een geweldig resultaat.
Madaripur

Studiehuis Vietnam

Zonder mensen tekort te willen doen willen we speciale dank
uitspreken aan Bert Niemarkt die heel veel tijd in de
voorbereiding heeft gestoken. Ook willen we Eric Gimbergh
van Praclox bv bedanken want zij hebben de school
gefinancierd.
Het project krijgt ook een vervolg! De komende 3 jaar blijven
we de school financieel ondersteunen, zodat het bestuur van
de school de onderwijstrajecten goed op kan opzetten en
borgen.
Meer over het project

Nieuwe studiebeurs
Met ingang van dit studiejaar heeft Sohag Howlader
een studiebeurs gekregen voor in principe de
komende 5 jaar. Hij gaat studeren als MBBS student
aan Dhaka Medical College. We houden jullie de
komende jaren op de hoogte van de studieresultaten.

Gevraagd nieuw bestuurslid!
Scolarships

Enthousiast bestuurslid met affiniteit en kennis van social media.
Ben je geïnteresseerd of mocht je meer informatie willen hebben dan kun je een mail sturen naar
info@stichtinglamp.nl. We nemen dan zo snel mogelijk concact met je op. "

Bedankbrief
Vrienden van

We hebben een bedankbrief ontvangen van Dr. Mohammed Zannatul Rayhan. Mede door de studiebeurs is het hem
gelukt zijn studie met een prachtig diploma af te ronden. En ik de brief kun je lezen dat hij nog steeds zeer ambitieus is
en verder gaat studeren.

Wijnactie
23 April 23, 2013

In november starten
we weer met de
jaarlijkse succesvolle
wijnactie.
Hierover word je begin
november in een
speciale nieuwsbrief
geïnformeerd.
De prijs ligt wederom
rond de 45 euro voor 6
uitstekende flessen
wijn. Hiervan gaat
minimaal 20 euro naar
onze stichting. Rond de
Kerstdagen geven veel
bedrijven wijn aan hun
relaties.
Weet je een bedrijf, die
onze wijn wil
schenken, geef ons
dan een tip:
info@stichtinglamp.nl

Dear sir,
I am Dr.Mohammad Zannatul Rayhan,I would like to pay my great fullness for getting financial support from LAMP
FOUNDATION that help me a lot to bear my educational expanses for completing my M.B.B.S study .I have passed my
M.B.B.S degree in 2011(regular) from Dinajpur Medical College with obtaining good marks and then I have completed 1
year internship training from Dinajpur Medical College Hospital.After that I appeared in the highly competitive
examination under Bangladesh Public Service Commission for recruiting myself in the Government job as a 1st class
medical officer.You would be highly pleased to know that I am selected for the post.Though posting have not been
placed till now.At present I am taking preparation to in the post graduation entry examination under Bangladesh
College of Physicians and Surgeons.My future plan is to be a internal Medicine Specialist.I also very much greatfull to
Prof,Anwarul Azim ,who helped me during this period.
I again highly appreciate the honorable contribution and pay gratitude to all concerns.
Sincerely
Dr.Mohammad Zannatul Rayhan

Vietnam
Het kinderhuis in Hoi An heeft van de stichting 600 US dollar
gekregen om een 2de computer aan te schaffen. De 2
studentes die een studiebeurs hebben ontvangen zijn nog druk
bezig af te studeren. Een van de studenten doet een dezer
dagen examen en hoopt over een aantal weken klaar te zijn.
De andere studente is over naar haar 4de jaar en doet volgend
jaar examen.

Roemenië
De voorbereidingen zijn in volle gang. De
bedoeling is dat er door “risicojongeren” een
huiswerkverblijf gebouwd gaat worden in
Tichendeal.

Peru: Urpi Sonqocha
Vorig jaar zijn Lydia en Frank tijdens hun vakantie in contact
gekomen met de lokale organisatie “Urpi Sonqocha”.

In deze stichting zitten naast Peruaanse mensen ook de 3
Belgische dames Liesbet, Aline en Ellen. Samen runnen ze een
opvanghuis voor zeer kansarme kinderen. Stichting LAMP heeft
besloten om “Peter/Meter” te worden van Ulan en Nena.
Mocht je het opvangthuis een warm hart toe dragen en ook
willen steunen dan kun je terecht bij ons of rechtstreeks op
hun website www.urpisonqocha.com.

De planning is om dit mei 2014 te realiseren.
Voor de jongeren is het een prachtige kans om
straks met trots op iets moois terug te kijken. Dit
is goed voor hun zelfbeeld en eerlijk is eerlijk het
staat ook heel goed op hun CV. Het verblijf en de
reis worden betaald uit het “Leonardo da Vinci
programma” . De bouw wordt gefinancierd door
Stichting “Actie Roemenië” en Stichting LAMP. Op
dit moment is er nog een tekort van 8000 euro om
de cascobouw te realiseren, maar de gesprekken
hierover zijn in volle gang. Mocht je nog iemand
weten, die dit project mede wil ondersteunen dan
graag contact met ons opnemen.

'Huisnotaris'
Zoals je wellicht weet is het mogelijk om een schenking aan een ANBI gecertificeerde volledig af te trekken van de
belasting. Hiervoor is wel een officiële notariële acte vereist.
We zijn heel blij te kunnen vertellen dat met ingang van juli een eigen “huisnotaris” hebben. Dhr. Gert Bossinade van
“PlasBossinade Notarissen N.V.” te Groningen is gevraagd en heeft aangeboden de akten gratis op te maken. Geweldig!
Want hierdoor komt het gehele schenkingsbedrag terecht bij onze stichting.
Wil je hierover meer weten of ook een schenking willen doen dan kun je contact opnemen met onze penningmeester
Koos Weerts. (weerts.lamp@gmail.com)
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