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Operaties in mei 
Op 12 en 13 mei zijn weer 19 kinderen aan hun 
schisis geopereerd. Deze keer zijn de operaties 
niet in San Lucas zelf uitgevoerd. Doordat de  
apparatuur in de operatiekamer van San Lucas 
verouderd is, kan de veiligheid van de 
patiënten niet meer optimaal gegarandeerd 
worden. Een ziekenhuis in Rioja, een nabij-
gelegen stad op zo´n half uur rijden van  
Moyobamba,  heeft de operatiekamer beschik-
baar gesteld. De samenwerking tussen het  
ziekenhuis, het medische team uit Lima en San 
Lucas verliep bijzonder goed en heeft geleid tot 
mooie resultaten bij de patiënten.  
  
Start vrijwilligerscursus 
Begin mei is er een cursus van start gegaan 
voor vrijwilligers die zich sterk maken voor  
kinderrechten in Moyobamba. Dit is zo hard 
nodig, omdat kinderen in Moyobamba nog zo 
vaak in schrijnende omstandigheden  
opgroeien. De cursus wordt gegeven met een 
methode van een kinderarts uit El Salvador die 
dit in haar land al meerdere malen met succes 
heeft uitgevoerd.  
Ongeveer 30 geïnteresseerden uit projecten 
van San Lucas en lokale kerken leren in 30  
cursusbijeenkomsten over de algehele  
ontwikkeling van het kind en hoe zij als  
volwassenen daarin een verschil kunnen en 
móeten maken.  
 
Spraaktherapeuten  
In de dunbevolkte Peruaanse jungle, waar 
Moyobamba middenin ligt, is het erg lastig om 
de juiste professionals te vinden voor de  
volledige zorg voor kinderen met schisis. Voor–  

heen was er maar 1 spraaktherapeute die op 
parttimebasis de schisis-patiënten behandelde. 
Het was dan ook fantastisch nieuws toen  
SmileTrain, een internationale organisatie die 
hulp biedt aan kinderen met schisis, aanbood 
om twee van de vaste personeelsleden van San 
Lucas tot spraaktherapeuten op te leiden. Zo 
kunnen alle kinderen voor wie spraakles zo 
belangrijk is, dit ontvangen zo vaak als dat  
nodig is.  
 
Gezonde broodtrommeltjes 
In februari is het Peruaanse schooljaar weer 
van start gegaan. Dat betekent dat veel 
moeders elke ochtend een tussendoortje  
meegeven aan hun kinderen. Helaas bestaan 
deze vaak uit ongezonde zoete of vette snacks. 
Om de moeders bewust te maken van het 
belang van een gezond tussendoortje maken 
we in workshops samen gezonde varianten 
klaar. Zo kunnen de moeders met eenvoudige, 
ingrediënten, hun kinderen iets voedzaams 
meegeven voor naar school.  
 
Bezoek in Peru 
Ons bestuurslid Sytske de Haan is eind april/
begin mei op bezoek geweest in Moyobamba. 
Het was voor zowel het personeel in Peru als 
voor Sytske een fantastisch weerzien. Ze heeft 
daarnaast kunnen zien hoe het gaat met de  
programma´s die San Lucas Nederland onder-
steunt. Het team in Peru hoopt in ieder geval 
dat Sytske snel weer een bezoek brengt! 
Wij willen een ieder hartelijk danken voor de 
vele steun en interesse die wij steeds weer 
ontvangen vanuit Nederland. 
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