
Veel van deze kinderen komen uit arme 
gezinnen en kunnen hun eigen instrument 
niet bekostigen. Heeft u nog een werkend 
instrument thuis liggen waar u niets meer 
mee doet? U kunt er een kind heel erg blij 
mee maken. Stuur ons een e-mail of bel naar 
0578-613365 dan zorgen wij dat het in Peru 
terechtkomt.  
 
Conferentie met lokale kerken 
Samen met een kerkgemeenschap is er een 
conferentie gegeven aan 30 kerkelijke  
leiders van Moyobamba en de omliggende 
regio´s. 
Kerken hebben veel invloed in de peruaanse 
maatschappij en zijn vertegenwoordigd tot 
in de meest afgelegen dorpen van de jungle. 
Met het trainen van kerkelijke leiders  wordt 
er dus een groot deel van de bevolking 
bereikt waar  het team van San Lucas alleen 
waarschijnlijk nooit zou kunnen komen.  
De conferentie had als hoofddoel meer 
bewustwording te creeren over de grote  
gevaren en risico´s van huiselijk geweld  voor 
de ontwikkeling van jonge kinderen, daar de 
cijfers van huiselijk geweld in Moyobamba 
en omstreken schrikbarend hoog zijn. 
 
Tot slot 
Wederom willen wij onze dank uitspreken 
aan allen die ons werk een warm hart 
toedragen.  
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Stichting San Lucas Nederland 
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Nederlandse vrijwilliger 
In maart is Laella van Essen in Moyobamba 
aangekomen. Laella is verpleegkundige en 
klarinettist en zal in de ochtenden mee-
helpen op de operatiekamer van het lokale 
ziekenhuis en in de middagen met de  
muzieklessen in San Lucas. Ze zal tot  
September in Moyobamba blijven en wij 
wensen haar een goede tijd toe.  
 
Schisis-operaties 
In de eerste week van deze maand zijn er 
weer schisis-operaties uitgevoerd. Twintig 
kinderen zijn succesvol geopereerd en nu 
herstellende. Naast kinderen die voor het 
eerst zijn geopereerd aan hun lip– of  
gehemeltespleet, was er ook ruimte voor 
oudere kinderen die al eerder geopereerd 
waren, maar om diverse redenen nog een 
operatie nodig hadden. Soms gaat het om 
kinderen die lang geleden elders  
geopereerd zijn waarbij complicaties zijn 
opgetreden of operaties die pas op latere 
leeftijd wanneer het gezicht vrijwel  
volgroeid is kunnen worden uitgevoerd . 
 
Muziekinstrumenten gezocht 
Het muziekproject van San Lucas heeft als 
doel om kinderen met en zonder schisis en 
uit diverse culturele en sociaal-
economische achtergronden te verbinden 
door middel van muziek. Er is bijzonder 
veel animo voor het project en 70 kinderen 
ontvangen nu wekelijks muzieklessen.  


