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Ondersteuning Techn.school KLK in Manokwari, Papua, Indonesië.
In 2003 is een container verstuurd naar Papua, Manokwari. Helaas is deze container nooit aangekomen
en van de aardbodem verdwenen. Dat betekent niet dat we ons lieten ontmoedigen. Van een
Fijnmechanisch bedrijf, firma Witec uit Ter Apel, hebben we verschillende gereedschappen gekregen om
dit naar de school in Manokwari te sturen. Onder andere: Boren, beitels, Tappen voor verschillende
schroefdraden, frezen en schuifmaten.
De totale waarde hiervan is voorzichtig geschat € 5000,-.
Het betreft veel nieuwe en voor het bedrijf in Ter Apel incourante gereedschappen. De zending is in het
voorjaar 2005 door Stichting LAMP naar Manokwarie verscheept samen met verschillende attributen
voor het ziekenhuis. In november 2005 is deze door Stichting LAMP verstuurde container na veel
omzwervingen eindelijk aangekomen.

Ondersteuning Ziekenhuis "Rumah Sakit" Manokwarie, Papua,
Indonesië.
Het ziekenhuis (Rumah Sakit) in Manokwarie heeft voor westerse begrippen veel hulp nodig. Juli 2004
heeft de stichting LAMP al een vacuümpomp voor hulp bij bevallingen bij het ziekenhuis laten bezorgen.
Bestuurslid Solke Munneke (oud-docent Fijnmechanische techniek bij het Noorderpoort College) had
intussen een goed beeld van dit ziekenhuis gekregen.
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Een van de grootste problemen was dat men in het ziekenhuis nog Nederlandse bedden uit de jaren
vijftig gebruikte. Niet verstelbaar dus ongerieflijk. De patiënten krijgen alleen medische zorg. De familie
zorgt voor de rest. Veel dekens en kussens worden het ziekenhuis ingebracht om voor een beetje
comfort te zorgen. Veel bacteriën worden op deze manier het ziekenhuis ingebracht. Veel mensen
worden ziek in het ziekenhuis. In overleg met het ziekenhuis daar heeft Stichting LAMP zich tot doel
gesteld om een aantal van deze problemen op te lossen. In de container die in november in Manokwarie
aankwam was o.a. volgestouwd met inventaris en gereedschappen voor het Ziekenhuis. Te weten:
- 32 hydraulische hoog-laag bedden
- 37 matrassen
- 30 nachtkastjes
- 6 rolstoelen
- 1 looprek
- 1 steekwagen
- 1 dekzijl
- 2 stoelen
- En veel gereedschap
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Solke Munneke is inmiddels woonachtig in Asai, een dorp in de buurt van Manokwarie, Papua Indonesië.
Hij begeleidt de projecten ter plaatse.

Badhuis in Asai.
In het dorp Asai ongeveer 50 km van Manokwarie wordt door de dorpelingen onder de bezielende
leiding van Solke Munneke een badhuis gebouwd. Gemakkelijk gaat dit niet. Voor de dorpelingen is het
moeilijk om zelf initiatieven te ontplooien. Ze zijn absoluut niet gewend om zelfstandig beslissingen te
nemen en vervolgens actie te ondernemen.
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Solke is druk bezig de dorpelingen aan te sporen voor de bouw. Een lastige taak. De bouw van het
badhuis is nu echter bijna klaar na een intensief proces. Het nakomen van afspraken en de motivatie van
de mensen was een steeds terugkomend probleem. Onder leiding van Solke is dit project tot een goed
einde gebracht. Solke heeft de kosten inzichtelijk gemaakt en er is een tekort van 697 euro. De stichting
LAMP besluit dit te kort voor haar rekening te nemen. Totale kosten van dit project € 2.500,==.

