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1. Inleiding
De Stichting San Lucas Nederland is een organisatie van Nederlanders die het werk van de
‘Asociación San Lucas’ in Moyobamba te Peru ondersteunt. De oprichters van stichting San Lucas
Nederland hebben gehoord, met eigen ogen gezien of zijn deel (geweest) van deze peruaanse
organisatie die zich inzet voor de meest kwetbare populatie van de regio San Martin in Peru. Onder de
indruk zijnde van de toewijding van het personeel in Moyobamba, die voor relatief lage lonen zich
inzet en aanzienlijke resultaten behaalt, is besloten een Nederlandse stichting op te zetten om het werk
van deze organisatie te ondersteunen.
Ondanks de economische groei in Peru is de armoede in het land nog steeds overal aanwezig; de
scheve verdeling van het kapitaal in het land is opmerkelijk. De peruaanse overheid heeft vrijwel geen
hulpprogramma’s voor hen die het extra nodig hebben; ouderen, personen met speciale behoeften en
zij die zeer lage of geen inkomsten hebben.
Een ieder die aan de stichting meewerkt, doet dit op vrijwillige basis en de kosten voor de activiteiten
worden zo laag mogelijk gehouden. Zo kunnen wij een efficiënt gebruik van de donaties garanderen.
Deze efficiëntie is ook duidelijk een van de kwaliteiten van de organisatie in Moyobamba, waar zelfs
medische interventies bijzonder kostenefficiënt worden uitgevoerd.

2. Doelenstellingen stichting San Lucas Nederland
In deze paragraaf is te lezen waar de stichting voor staat en wat de reden van bestaan is.
Visie
Wij willen dat kinderen in Peru een volwaardig leven leiden en zij opgroeien in harmonie met hun
families en de maatschappij, met de zekerheid van een gezonde leefomgeving voor hun toekomst.
Missie
Stichting San Lucas Nederland is een organisatie met christelijke normen en waarden dat een complete
en duurzame ontwikkeling van kinderen in Peru stimuleert en ondersteunt. Samenwerking tussen
verschillende disciplines om een holistisch welbevinden te kunnen bereiken is belangrijk voor ons.
Door middel van lokale professionals en (kerkelijke) leiders willen wij, zonder lokale normen en
waarden uit het oog te verliezen, de kwaliteit van leven van een van de meest kwetsbare groepen uit de
populatie verbeteren.
De motivatie van ons werk is de liefde van Jesus Christus die ons leert ons over een ander te
ontfermen. Dit betekent uiteraard niet dat we personen die niet deze levensovertuiging hebben anders
zullen behandelen; onze wens is het uitdragen van de liefde van God in de activiteiten die wij
uitvoeren.
Doel
Meewerken aan het creëren van een waardig leven voor kinderen in de regio San Martin in Peru. Door
middel van verschillende programma’s helpen wij kinderen die in armoede leven, en daarnaast in het
bijzonder kinderen met Schisis, om een goede kwaliteit van leven te verkrijgen en garanderen wij een
gezonde leefomgeving voor de volgende generaties.
Resultaten
Het directe resultaat van stichting San Lucas Nederland is:
 San Lucas Moyobamba beschikt over een stabiel budget om de programma´s in (de omgeving
van) Moyobamba te kunnen uitvoeren.
De indirecte resultaten, die in samenwerking met stichting San Lucas Nederland en San Lucas
Moyobamba behaald worden zijn:
 Kinderen met Schisis in de regio San Martin krijgen de juiste, op hen aangepaste
multidisciplinaire behandeling en zijn geintegreerd in de samenleving zoals ieder ander kind.
 Kinderen die in armoede leven begrijpen het belang van zorg voor hun gezondheid en die van
anderen, kennen hun normen en waarden in het aangaan en onderhouden van sociale
contacten, zorgen op een juiste en duurzame manier voor hun leefomgeving en ontvangen
ondersteuning bij de educatie die zij op school krijgen.
 Er wordt bijgedragen aan de reductie van huiselijke geweld binnen gezinnen.

3. Activiteiten
Door middel van de volgende activiteiten zal de stichting San Lucas Nederland zijn doelen behalen:





Het bezoeken van bedrijven, kerken en andere instellingen om de stichting te presenteren met
het uiteindelijke doel om fondsen te kunnen werven.
Het organiseren van fondsenwervende activiteiten, verkoop van producten, etenswaren etc. ten
bate van de stichting.
Het werven van vrijwilligers die bereid zijn te helpen met andere activiteiten.
Het uitbrengen van informatief materiaal over de gerealiseerde activiteiten van San Lucas
Moyobamba ieder kwartaal.

Door middel van de volgende activiteiten zal stichting San Lucas Moyobamba zijn doelen behalen:
Activiteiten voor kinderen met schisis:
 Het organiseren van één of twee operatie weken per jaar waarin kinderen met een lip- of
gehemelteschisis gratis de chirurgische ingreep ontvangen die zij nodig hebben.
 Het aanbieden van spraaktherapie tegen een zeer gereduceerd tarief (15% van de volprijs).
 Het aanieden van gratis psychologische therapie voor kinderen met Schisis en hun familie.
 Het aanbieden van gratis blokfluitlessen, wat een positief stimulerende werking heeft op
gezichtsspieren en zo op de spraak van de kinderen.
 Het samenwerken met scholen om meer bewustzijn te creëren onder onderwijzers over de
speciale zorg voor kinderen met Schisis.
 Het geven van voorlichting aan ouders, kinderen en anderen, onder andere over de speciale
zorg voor kinderen met Schisis en over de feiten rondom Schisis om (veelal negatieve)
peruaanse bijgeloven over Schisis te weerleggen.
Activiteiten voor kinderen die leven in armoede:
 Het geven van voorlichting over gezondheidsthema’s, sociaal relationele vaardigheden,
normen en waarden, duurzame zorg voor het milieu en anderen relevante onderwerpen als
drugs, alcohol etc.
 Het geven van workshops voor kinderen en ouders over psychosociale thema’s ter
bevordering van de harmonie binnen families.
 Het aanbieden van huiswerkbegeleiding en complementaire educative activiteiten.
 Het organiseren van recreatieve activiteiten voor kinderen.

4. Organisatie
Deze paragraaf geeft een overzicht van hoe stichting San Lucas Nederland georganiseerd is.
Organisatiestructuur
Voorzitter: Laura van Essen
Penningmeester: Coby van Essen-Ijzerman
Secretaris: Laura van Zalk-Buning
Bestuursleden: Monica Hanekamp
Communicatie
Interne communicatie tussen het bestuur vindt plaats door middel van gezamenlijk overleg, telefonisch
skype en e-mail contact. Externe communicatie naar donateurs, vrijwilligers etc. vindt plaats door
middel van nieuwsbrieven, brochures, website en modelijke presentaties.
Financiële aansturing
Alle activiteiten en investeringen zullen onderwerp zijn van een financiële beoordeling. Jaarlijks wordt
een volwaardig jaarverslag opgesteld waarin een verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten
en de financiële kosten en baten over het afgelopen boekjaar.

5. Begroting
De volgende tabel illustreert de verwachte kosten die in 2013 gemaakt zullen worden door de
stichting. Gezien de te verwachten inkomsten nog onduidelijk zijn, is er nog geen schatting gemaakt.
Kosten
Notariskosten oprichting
Promotiemiddelen (folders etc.)
Bouw website
Totaal:

€ 40
€ 150
€ 200
€ 390

