Sphuron is een non-profit initiatief van een groep jonge mensen in Bangladesh
Een initiatief van Mostak Mohammad
Mostak is geboren in Solemanpur op 23 april 1985.
Van 1991 tot 1995 is Mostak leerling geweest van de Shonali Primary School in Solemanpur.
Dit was het eerste “grote” project van Stichting LAMP.
Na zijn voortgezette opleidingen heeft hij in 2004 een Scholarship gekregen van Stichting LAMP:
Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) in “Electrical and Electronics” B.Sc.
Engineering.
Hij is daarvoor geslaagd in 2009 (CUM LAUDE).
In 2009 schreef Mostak aan de secretaris van LAMP Het volgende:
Dear Mr. Bert,
I think you all are well. Here I have completed my graduation in Electrical and Electronics
Engineering just six month ago. And I also have joined in a Telecommunication Company named AKTEL.
Now I am well settled and I want to thank you all for everything you have done for me. Now here I am
trying to follow your step and working to do something for the students of my area who need my help.
You are my inspiration.
Met een aantal vrienden is daarna in 2011 SPHURON opgericht.
Doelstelling:
“This is a welfare organization that aims to provide all possible support to potential students of
Bangladesh. We believe that every student has specific potential that must be helped to flourish.”
Toekomstige Activiteiten Sphuron:
Educative website e-learning online quiz mathematics.
Integratie van Sport binnen het onderwijs – organiseren van sport activiteiten
Studenten helpen met het maken van een juiste studiekeuze
Organiseren van stages om een koppeling te maken tussen theorie en praktijk.
Er wordt gestreefd naar een samenwerking met Lyceum Academy, een junior and secundary Highschool
in Kotchandpur. Dit is eveneens een project gerealiseerd met hulp van Stichting LAMP.
In februari 2014 heeft LAMP besloten om dit initiatief te ondersteunen met een financiële bijdrage van
1000 Euro.

Voor de volgende 4 jaren wordt jaarlijks op basis van een begroting een bijdrage vastgesteld.
Hier geldt het spreekwoord: Zaait en gij zult oogsten.
Dit initiatief sluit naadloos aan bij de visie van Stichting LAMP:
Projecten zijn een structurele verbetering van de lokale omstandigheden van de bevolking en moeten
volledig gedragen worden door organisaties ter plekke.
Elk project moet worden ontwikkeld vanuit een lokale vraag en niet vanuit een westers aanbod. Het is
van wezenlijk belang dat een project gebaseerd is op de daar aanwezige kennis, draagkracht en
motivatie om zelf iets te willen.
Dit initiatief wordt dan ook door Stichting LAMP van harte ondersteunt.
Bert Niemarkt,
Ambassadeur Stichting LAMP

