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Geplande opera eweek

Ondertussen komen steeds meer nieuwe ouders met
(pasgeboren) kinderen bij San Lucas Moyobamba binnen die
dringend een opera e nodig hebben. Het werk van San Lucas
wordt steeds bekender en de stroom nieuwe pa enten wordt
ieder jaar groter en kinderen komen van steeds verder naar
Moyobamba. San Lucas Peru is druk bezig om weer een nieuwe
opera eweek te plannen voor kinderen met Schisis. Zij hopen
rond te maand mei weer +/- 35 kinderen gra s te opereren.
Veel  van de baby’s die wachten op hun eerste opera e,
hebben nog een bijkomend probleem; ze zijn vaak  (erns g)
ondervoed omdat ze niet van de borst kunnen drinken.
Doordat ze geen gehemelte hebben kunnen ze niet zuigen.
Echter, om geopereerd te worden moeten ze in goede condi e
zijn, gezond en wel gevoed. Borstvoeding is hier het allerbeste
voor en daarbij zijn (goede) handkolven en speciale schisis-
spenen voor nodig. In Peru zijn deze zeer moeilijk te krijgen en
anders onbetaalbaar. Daarvoor zoeken wij deze (gebruikt of
nieuw) hier in Nederland bij bedrijven en par culieren. U kunt
ons hierbij helpen met ps of het doorgeven van onze
zoektocht aan anderen. Wij kunnen er een  kinderleven mee
redden!

Website
We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat onze website
helemaal klaar is. De site is ontworpen en in elkaar gezet door
Wilmer Schipper, die dit op volledig vrijwillige basis voor ons
hee  gedaan. We zijn erg tevreden met het resultaat. Neemt u
een kijkje op www.sanlucasnederland.nl en help ons door de
link ook met anderen te delen.

Er zijn nog heel veel mensen die we persoonlijk zouden willen
bedanken, maar dan zou deze nieuwsbrief te lang worden.  Een
ieder die ons op welke wijze dan ook geholpen hee ; namens
ons en de San Lucas organisa e te Peru ontze end bedankt.
We hopen ook in dit jaar –met uw hulp- ons in te kunnen
ze en voor de meest kwetsbare kinderen in Moyobamba, die
onze steun zeer nodig hebben.
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S ch ng San Lucas Nederland opgericht

Eind october 2013 is S ch ng San Lucas Nederland officieel
geregistreerd; een heuglijk moment voor de oprichters, maar ook
voor de San Lucas organisa e in Peru. Ons doel is om inkomsten te
genereren  voor deze groep professionals en vrijwilligers die zich
inzet voor de meest kwetsbare popula e in Moyobamba, Peru.
Wij richten ons op de programma’s speciaal voor kinderen in
armoede en kinderen met schisis.

De visie van onze s ch ng luidt: Wij willen dat kinderen in Peru
een volwaardig leven leiden en opgroeien in harmonie met hun
families en de maatschappij, met de zekerheid van een gezonde
leefomgeving voor de toekomst.

Ieder kwartaal willen wij deze nieuwsbrief uitbrengen om u te
informeren van de ac viteiten in Nederland en Peru.  Voor vragen
kunt ons al jd mailen op info@sanlucasnederland.nl .

Terugkijken op 28 december
Zaterdag 28 december hebben we de opening van S ch ng San
Lucas Nederland gevierd met een inloopmiddag. Familie, vrienden,
bekenden en geïnteresseerden waren hiervoor uitgenodigd. Velen
kwamen langs om meer te horen over het werk van S ch ng San
Lucas Nederland in Peru. Gedurende de middag zijn er twee
presenta es gegeven over de doelstelling van de s ch ng,
achtergrondinforma e en de projecten die S ch ng San Lucas
Nederland gaat financieren. Een informa eve bijeenkomst voor
mensen die de s ch ng reeds hebben gesteund en voor hen die
hierin geïnteresseerd zijn.
Tevens was er deze middag de gelegenheid verschillende
producten te kopen, zoals candlebags, rookworst van
Mastenbroek Vleeswaren en konden mensen genieten van
heerlijke, door vrijwilligers gemaakte erwtensoep. We bedanken
Mastenbroek Vleeswaren en alle vrijwilligers die geholpen hebben
deze middag tot een succes te maken. De opbrengst van deze
middag was €560. We zijn dankbaar en blij met deze opbrengst.

Crea ef voor San Lucas
In december 2013 hebben enkele crea eve mensen aangeboden
zich in te ze en voor onze s ch ng. Ze zijn flink aan de slag
geweest en er zijn in een paar weken jd heel wat kersthangers,
candle bags  en meer gemaakt.  De populariteit hiervan was
ongekend; er is bijna €1000 opgehaald. Wij zijn erg blij met de
spontaniteit en crea viteit van deze personen.
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