
Muzieklessen en orkest 
In december en januari zijn weer volle dagen 
muzieklessen gegeven tijdens de zomer-
vakantie. Er zijn 22 nieuwe leerlingen gestart 
op (alt) viool en dwarsfluit. In total zijn er nu 
77 leerlingen. Het is mooi om te zien hoe de 
gevorderde leerlingen helpen met lesgeven 
aan de beginners.  
In februari heeft het orkest samen met een 
tenor zanger Miguel Culqui een optreden 
gegeven in Lamas, een stad op 2 uur rijden 
van Moyobamba. Dit was een enerverende 
ervaring voor de kinderen en met z’n allen in 
de bus leek het net een schoolreisje. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Van 3 to 23 november hebben we bezoek 
gehad van Fawn van der Weijden. Zij heeft 
eerder met ons samengewerkt vanuit haar 
specialisatie tot orthodontist in Amsterdam. In 
samenspraak met San Lucas heeft zij een 
wetenschappelijke studie opgezet rondom het 
effect van de muzieklessen op kinderen met 
schisis. De eerste uitkomsten, van mondeling 
afgenomen vragenlijsten, laten zien dat de 
muzieklessen een zeer positief effect hebben 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Verder zal onderzocht worden of 
het bespelen van een blaasinstrument kan 
helpen bij het trainen van de lipspieren en 
verbetering van de spraak. We hopen dat de 
uitkomsten van het onderzoek extra grond 
bieden voor het blijven aanbieden van de 
muzieklessen. Tevens hopen we dat naar 
aanleiding van een publicatie, ook op andere 
plaatsen in de wereld muzieklessen aan 
schisiskinderen aangeboden zullen worden.  

Schisisprogramma 
In februari is een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle ouders van kinderen met schisis. Zij 
kregen voorlichting over de emotionele ont-
wikkeling en hoe zij hier als ouders hun 
kinderen in kunnen ondersteunen.  
Ook is er een tandheelkundige campagne geor-
ganiseerd. Alle gebitten zijn weer hersteld 
dankzij het werk van dr. Jorge Noriega. 
Helaas hebben de consulten met KNO-arts dr. 
Javier Basilio die gepland waren in maart geen 
doorgang kunnen vinden vanwege de COVID-
19 maatregelen. 
 
COVID-19 in Peru 
Ook Peru ontkomt niet aan het COVID-19 virus. 
Sinds 16 maart  geldt er een volledige lock 
down met avondklok. We vinden het verstan-
dig dat de overheid deze beslissing neemt, 
omdat de medische capaciteit in Peru beperkt 
is.  
In maart waren twee Nederlandse studenten, 
Jelmer Tromp en Lotte van Ittersum,   
gearriveerd in Moyobamba voor een stage van 
drie maanden. Inmiddels zijn zij via een  
repatriëringsvlucht weer veilig in Nederland en 
zetten zij hun stage vanuit daar verder voort. 
We zijn blij met hun hulp bij het maken van 
voorlichtingsmateriaal. 
 
We leven in een moeilijke periode met COVID-
19 en het raakt iedereen op een andere  
manier. We wensen iedereen veel sterkte en 
gezondheid toe, 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Stichting San Lucas Nederland 

Nieuwsbrief Mei 2020 

NL24 RABO 0137 3220 38  ANBI geregistreerd 

www.sanlucasnederland.nl  —  info@sanlucasnederland.nl  — San Lucas Nederland 


