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Foto impressie

Beste vrienden van Stichting LAMP,
Met trots sturen wij als bestuur de nieuwsbrief van 2014. Een stuk uitgebreider dan je gewend bent, maar heel graag
willen we je op de hoogte brengen van alle zaken waarmee wij als bestuur bezig zijn en zaken die we gerealiseerd
hebben.
En we willen graag benadrukken dat dit alles alleen mogelijk is omdat we veel steun ontvangen van jullie allemaal.
Daarvoor heel veel dank!!
Ride4Light
Op 25 oktober van 16.00-22.00 organiseert JCI de Friese
Wouden Ride4Light. Ride4Light is een rally(tourtocht) voor
iedereen die zin heeft in een leuke dag en het goede doel Stichting LAMP- een warm hart toedraagt.

Onze oudste sponsor!
Deze 102 jarige!, een kennis van bestuurslid Koos
Weerts besloot spontaan 102 euro te doneren en werd
meteen onze oudste sponsor! Het is een krasse baas
die nog steeds als hobby violen bouwt.

De rally speelt zich af in het Friese landschap en heeft als
start- en eindpunt Drachten. We rijden door de mooiste
dorpjes van Friesland, maar ook over de meest smalle
weggetjes die er bestaan!
Deelname aan Ride4Light kan per equipe en kost 99,- euro.
Een equipe bestaat uit 1 auto en 2 personen (chauffeur en
navigator). Diner en consumpties voor 2 personen zijn
inclusief. Het totaal aantal equipes is door de organisatie
gemaximaliseerd tot 60.

Download hier het inschrijfformulier voor de Ride4Light

"Raimangal" in
Santoshpur, India

Sphuron

Afscheid

Sphuron, een initiatief van Mostak Mohammad uit
Kotchandpur. Een project dat van harte ondersteund wordt
door Stichting LAMP.
Mostak heeft kunnen studeren omdat hij toentertijd een
studiebeurs heeft ontvangen van Stichting LAMP en nu
gebruikt hij zijn kennis en inzet door de organisatie “Sphuron”
vorm te geven.

Na 14 jaar deel uitgemaakt te hebben van Stichting
LAMP, eerst als penningmeester, later als bestuurslid,
laat ik het bestuurswerk met het volste vertrouwen
over aan het huidige bestuur.

Oogarts in Santoshpur

De afgelopen 14 jaar is het bestuur steeds
professioneler geworden. De oprichter, dr. P. Das, kan
tevreden zijn, Stichting LAMP maakt echt het verschil.
Uiteraard blijf ik de activiteiten van LAMP volgen en
mijn (financiële) steentje bijdragen.
Bieneke Nienhuis

Automatische incasso donateurs dit jaar
nog in december.
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Lees verder...

In tegenstelling tot de aankondiging in eerdere
nieuwsbrieven heeft de automatische incasso
dit jaar niet plaats gevonden in mei. Als gevolg
van de wijzigingen in het incassosysteem van
de banken (SEPA) en de toename van het
aantal donateurs was de tijd te kort om in mei
al volgens het nieuwe systeem af te schrijven.
Derhalve vindt de automatische incasso dit jaar
nog gewoon in december plaats.
In 2015 zullen we met uw instemming wel in
mei de automatische afschrijving plaats laten
vinden. In de nieuwsbrief zullen we u daarover
op de hoogte houden.

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

Urpi Sonqocha Peru
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we in
2014 niet 2 maar 4 kinderen gaan ondersteunen. “Onze”
nieuwe kinderen heten Lizveth (14 jaar) en Percy (11 jaar). De
eerste briefjes en tekeningen zijn inmiddels al binnen en ook
wij laten ons van onze beste kant zien. Lydia heeft voor alle 4
de kinderen een mooi briefje in het Spaans terug geschreven.

Sleutelhangeractie

Voor de briefjes en tekeningen van de kinderen kun je
hieronder kijken door te klikken.
Nena



Briefje en tekening Nena.pdf
Foto Nena en grote zus.pdf
Ulan
Het idee is bedacht en uitgevoerd door
Frederiek en Emma. Samen hebben ze
sleutelhangers gemaakt en verkocht in de buurt
en op een wielerwedstrijd van “Trapstel”.
En dat hebben ze fantastisch gedaan!
Op dinsdag 16 april kreeg Frank als bestuurslid
het prachtige bedrag van 204 euro persoonlijk
overhandigd van deze 2 geweldige meiden.

Briefje Ulan.pdf
Fotos Ulan 2013.pdf




Lisveth



 Briefje Lisveth.pdf
Foto Lisveth met vriendin.pdf

Meiden………………Klasse!!!!

Percy


Briefje en tekening Percy.pdf
 Fotos Percy 2013.pdf
Vietnam

De samenwerking met de kinderopvang in Hoi An gaat ook in 2014 verder en ontvangen weer 2 studenten een beurs,
dankzij jullie bijdragen.
Nquyen Thi Lau zit in het laatste jaar van haar opleiding “Business Management” en als alles goed gaat zal ze in juni
2014 haar diploma behalen.
Huong The Mai Drang
Volgt een accountants opleiding aan Da Nang College en heeft voor de komende 2 jaar een beurs gekregen. De kosten
van de beurs bedragen 700 USD per jaar. Voor meer informatie over Drang en haar familie kun je op deze link klikken.
Trau Thi Mai is inmiddels afgestudeerd en heeft ook al een baan gevonden. Ze heeft een bedankbriefje geschreven en
hieronder de vertaling.
“My name is Trau Thi Mai.Thank you so much for sponsoring me for the last few years so that I can finish my course at
college. At the moment, I am working in the field that I studied. I am trying my best to work well. In 2014, I wish you
success so that you can help more disadvantaged students and give them the chance to reach their dream like me!”
Samenwerking met wielerclub Trapstel
In januari hebben Andre en Frank een presentatie gegeven op
de jaarvergadering van wielerclub “Trapstel” . Het eten en
drinken was die avond niet gratis en de opbrengst 233 euro is
voor Stichting LAMP.
Maar de opbrengst is nog veel beter! Op de jaarvergadering is
besloten dat wielerclub “Trapstel” het komende jaar allerlei
tochten/activiteiten gaat organiseren ten behoeve van onze
stichting.
Het 2de resultaat is inmiddels ook geboekt. Via Trapstel heeft
de organisatie van wielertocht Valthe-Groninigen-Valthe
gehoord van de activiteiten van de Stichting en heeft meteen
een bedrag van 500 euro gedoneerd! En voor elke renner die
mee doet ontvangen we ook nog een bedrag!

Wijnactie opbrengst
Ook dit jaar was de wijnactie weer succesvol. De
opbrengst was ruim 1100 euro! We hopen dat jullie
weer genoten hebben van de heerlijke wijn en danken
jullie voor de bestellingen.
De nieuwe wijnactie begint weer per 1 oktober. Mocht
je wijn willen bestellen dan kan dit mbv deze link. Je
krijgt dan meer informatie over de wijnen en de wijze
van bestellen.
Naar de nieuwe wijnfolder

Stichting Lamp Wielershirt
De stichting heeft een wielershirt laten ontwerpen. Het is een prachtig shirt geworden, zonder andere reclame-uitingen.
Er zijn in eerste instantie 60 gedrukt, waarvan er reeds 42 verkocht zijn.
De prijs van een shirt bedraagt 60 euro 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.

Roemenië
Bouw huiswerkverblijf in Tichendeal Roemenië.
Het pas afgelopen project is een groot succes. Zowel de betrokken Stichtingen, de begeleiders, de bouwmeesters, de
studenten en hun ouders zijn ontzettend positief. In totaal zijn 17 studenten 3 weken mee geweest. De meeste
studenten doen een niveau 1 of 2 opleiding bouw. En er waren ook leerlingen niveau 4 mee (reisbegeleidster, film en
fotoploeg en de assistent bouwmeesters).

De leerlingen hebben heel veel geleerd; samenwerken en problemen oplossen, bouwen, metselen, bekisten, koken en
foto’s /film maken. Maar ook sporten en musea bezoek. En ze hebben veel ervaren van de armoede en van de cultuur
en omgeving.
Lees verder…………
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