
maanden mee te draaien met het werk van 
San Lucas. Wij wensen allen, in Peru of weer 
terug in Nederland, veel succes en zegen toe.   
 
Samenwerking met locale kerken 
Eén van de veel voorkomende problemen in 
Peru is huiselijk geweld en er bestaat vaak 
geen vertrouwensband tussen ouders en 
kind. Daarom is er met vijf verschillende 
kerken in Moyobamba een samenwerking 
gestart waarbij vrouwen uit de kerk worden 
opgeleid om in hun omgeving andere 
vrouwen  voor te lichten over  opvoeding en 
de ontwikkeling van hun kind. Er wordt hierin 
veel nadruk gelegd op het contact tussen 
ouders en kind en hoe belangrijk het is dat 
ook vaders betrokken zijn in de opvoeding. 
Daarnaast besteden we o.a. aandacht aan 
een gezonde voeding, het belang van  
discipline en een conseuquente opvoeding 
en het verstandig gebruik van telefoons, 
computers en televisie.  
 
Tot slot 
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid voor 
onze stichting. Bent u geïnteresseerd in het 
vervullen van deze functie dan horen wij dit 
graag via onderstaand e-mail adres.  
Daarnaast willen wij u allen, donateurs en 
geïnteresseerden hartelijk danken voor de 
overweldigende steun voor ons werk met 
kinderen in Peru! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Stichting San Lucas Nederland 
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Operatiedagen april en november 
In april zijn weer schisis-operaties uit-
gevoerd. In twee dagen  zijn 20 kinderen aan 
hun lip- of gehemelteschisis met succes  
geopereerd.  
Na drie operatiescampagnes in het 
ziekenhuis van de nabijgelegen stad Rioja te 
hebben georganiseerd, loopt de samen-
werking erg goed. Daarnaast was het tevens 
de derde keer dat er met de huidige  
plastisch chirurg is samengewerkt. De  
resultaten van zijn 25 jaar lange ervaring 
met schisis-patienten zijn bijzonder goed.  
Van 22 tot en met 24 november zijn 
opnieuw operatiedagen gepland. Twintig 
kinderen staan op de wachtlijst om een lip- 
of gehemeltesluiting te ondergaan. 
 
Nederlands bezoek 
Na bijna 1 jaar in Peru als vrijwilliger te zijn 
geweest, is de verloskundige Carolien van 
Mourik in mei weer terug naar Nederland 
gekeerd. We zijn dankbaar voor haar inzet 
en bijdrage in het afgelopen jaar. Ook zijn 
Elise Broeksema en Ilona de Witte,  
studenten Social Work van hogeschool Viaa  
voor 3 maanden in Moyobamba geweest. Zij 
hebben o.a. onderzoek gedaan naar de 
invloed van het muziekproject op het sociale 
welzijn van de schisis-patienten. De  
resultaten van dit onderzoek hopen wij  
binnen enige tijd te ontvangen. Deze maand 
hopen Wouter Struijk en Esther Blankenstijn, 
twee verpleegkunde studenten van Viaa in 
Moyobamba aan te komen om voor  twee  


