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via de digitale weg uitgevoerd. Spraak- 
therapie, psychologische ondersteuning, 
medische consulten en muziekles werden 
via videobellen uitgevoerd. De volledige 
lockdown is in september versoepeld, en in 
sommige gevallen komen patiënten weer 
naar San Lucas. Kinderen die onder  
behandeling van de orthodontist staan, zijn 
gedurende 6 maanden niet behandeld en 
konden in de afgelopen weken eindelijk  
weer terecht. Daarnaast zijn de meest  
noodlijdende families geholpen met voed-
selpakketten. Een aantal van hen had op 
sommige dagen niets meer te eten. 
 
Er is tijdens de crisis besloten door onze 
stichting om eenmalig een ander  
programma van San Lucas Peru te steunen. 
Dit programma richt zicht op ouderen in  
extreme armoede. Namens onze stichting 
kregen zij voedselpakketten. 
Door de pandemie zijn de schisis-operaties 
uitgesteld. Al meer dan 25 kinderen 
wachten op een operatie. Sommigen zijn 
baby´s van meer dan 1 jaar oud die nog 
geen lipsluiting hebben ondergaan. Dit is 
erg moeilijk voor ouders.  
 
Ook in Nederland maken we moeilijke 
tijden door. Laten we in gedachten en 
gebed er voor elkaar zijn. Juist in deze tijd 
willen we iedereen die ons incidenteel of 
structureel steunt hartelijk danken voor uw 
financiële bijdrage. Zonder die steun 
zouden we de programma’s niet kunnen 
uitvoeren.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Bestuur Stichting San Lucas Nederland 
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Covid-19 in Peru 
De Coronacrisis heeft ook in Peru hard 
toegeslagen. Ondanks een maanden-
lange volledige lockdown is Peru een 
van de zwaarst getroffen landen in Zuid
-Amerika. Het zwakke Peruaanse  
gezondheidssysteem schoot voor de 
pandemie al tekort in de basiszorg en 
was tegen de Covid-crisis al helemaal 
niet opgewassen. Veel mensen zijn 
overleden door gebrek aan medicinaal 
zuurstof en IC-bedden. Onder hen ook 
veel bekenden van de Peruaanse  
organisatie.  
De economische schade is daarnaast 
desastreus; 70% van de Peruaanse 
bevolking heeft informele banen en 
veel gezinnen hadden van de één op 
andere dag geen inkomen meer. 
Voor kinderen en jongeren is het ook 
bijzonder zwaar, zij mochten maanden-
lang onder geen enkele voorwaarde 
het huis uit. Daarnaast kregen kinderen 
die op publieke scholen  zitten (veelal 
degenen uit arme gezinnen) via de 
staatstelevisie een halfuur les per dag. 
De meeste hebben hierdoor een grote 
achterstand opgelopen. De eerste helft 
van het volgende schooljaar (dat hier 
gelijk aan het kalenderjaar loopt 
hoogstwaarschijnlijk ook op afstand  
plaatsvinden. Voor veel kinderen geldt 
dat er dan helemaal geen contact met 
school is, omdat ze thuis niet de  
mogelijkheid hebben voor een online 
verbinding.   
  
San Lucas in de crisis 
De hulpprogramma´s van San Lucas zijn 
de eerste maanden van de lockdown  


