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Dank  aan Entermed B.V. en Medela Benelux 

We zijn erg dankbaar voor de hulp van Entermed en Medela 
Benelux; in februari hebben we deze twee bedrijven 
aangeschreven met de vraag of zij ons konden helpen met 
materiaal. Entermed B.V. heeft ons gratis 2 dozen met speciale 
oorbuisjes gestuurd, daar deze in Peru vrijwel niet te krijgen 
waren. Medela Benelux heeft ons tegen een sterk gereduceerd 
tarief speciale schisis– spenen gestuurd, waardoor de kinderen 
met  schisis met behulp van borstkolven nu moedermelk 
kunnen drinken en in goede gezondheid hun eerste operatie 
kunnen ondergaan.  Hartelijk dank voor dit mooie gebaar! 

14-18 juni: gratis operaties voor kinderen met Schisis 

Zoals al aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief  zijn er  bijna 
35 kinderen met Schisis die een operatie nodig hebben.  San 
Lucas Peru is in de volle voorbereidingen van deze grote 
uitdagingen. 4 dagen zijn kort om alle 35 kinderen te kunnen 
opereren, maar het personeel is uiterst gemotiveerd om de 
uitdaging aan te gaan. De kinderen die het meest dringend een 
operatie nodig hebben (lip-reconstructies en de eerste 
gehemelte-operaties) zullen voorrang hebben in de 
operatieweek. Gelukkig is San Lucas  in de gelegenheid om aan 
het einde van dit jaar nog een operatieweek te kunnen 
organiseren, om aan de grote nood van de vele kinderen met 
schisis tegemoet te kunnen komen. 

Hoe kunt u ons helpen? 

Nu stichting San Lucas Nederland een feit is, begint het echte 
werk pas.  We zijn hard op zoek naar manieren om fondsen te 
werven voor het werk van de San Lucas organisatie in Peru. 
Door de financiele crisis in Nederland hebben veel grote 
organisaties hun budget zien krimpen, waardoor zij  geen 
nieuwe projecten kunnen sponseren. Daarom zoeken we 
bedrijven, kerken of individuelen  die openstaan voor nieuwe 
projecten voor kwetsbare kinderen. Kent of  bent u  zo iemand 
of   deel   van   zo’n   of   organisatie/instelling?  Wij   willen   u   graag  
vrijblijvend meer vertellen over onze stichting, onze visie en 
missie, beleid en de activiteiten in Nederland en Peru. Ook 
kunt u helpen als vrijwilliger van onze stichting waarin u  ons 
werk bekend maakt aan anderen. Neemt u alstublieft contact 
met ons op als u vragen of suggesties hebt. Samen kunnen we 
een verschil maken voor de meest kwetsbare kinderen in Peru! 

Vriendelijke groeten,  bestuur stichting San Lucas Nederland. 

Project  voor kinderen in armoede 

In maart is San Lucas een nieuw project gestart voor kinderen in 
de vroegste levensfase die in (extreme) armoede leven. In 
diverse onderzoeken is gebleken dat in de eerste jaren van een 
mensenleven het brein een cruciale ontwikkeling doormaakt. 
Inadequate zorg voor het kind in deze levensfase kan grote 
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het brein.  

Het project vindt plaats in de armste (buiten)wijken van de stad. 
Gebrek aan hygiëne, ondervoeding, slechte toegang tot 
medische zorg en  huiselijk geweld  zijn hier de grootste 
problemen. In het project zal met kinderen van 0 tot 5 jaar 
gewerkt worden aan (psychosociale en fysieke) gezondheid, 
cognitieve ontwikkeling, familie en sociale relaties, normen en 
waarden en zorg voor natuur en milieu.  

Wij werken met kinderen en ouders door middel van trainingen 
en workshops rondom de  gezondheid en ontwikkeling van het 
kind. De familie als hoeksteen staat daarin centraal.  
Daarnaast helpen we families in voedselzekerheid; samen met 
hen leggen we moestuinen aan, zodat ze gevarieerder kunnen 
eten. Ook werken we aan een vermindering van huiselijk geweld 
en discriminatie en mishandeling van vrouwen en kinderen 
binnen   de   regio.   Samen   met   de   organisatie   ‘Paz   y   Esperanza’    
werken we aan bewustwording, signalering en het trainen van  
families.  

Daarnaast  leiden wi j  vr i jwi l l igers op tot 
´gezondheidspromotoren´. Dit zijn personen die in de 
buitenwijken zelf wonen en de families van dichtbij kunnen 
voorlichten en helpen bij de zorg voor hun kind.  Verder  werken 
wij samen met andere (overheids)instanties om de hulp zo 
efficient mogelijk te kunnen verlenen. De programma´s die al 
bestaan voor kinderen in armoede willen wij aanvullen, zodat er 
geen dubbel werk verricht zal worden en de overheid zijn 
verantwoordelijkheden voor de allerarmsten zal nemen. 

Blokfluiten gezocht 

Steeds meer kinderen komen naar de blokfluitlessen van San 
Lucas;  ook kinderen zonder schisis kunnen tegen betaling 
lessen nemen. Zo zijn er inkomsten om de muzieklerares te 
betalen, en komen de kinderen met schisis in contact met 
kinderen zonder schisis. Heeft u toevallig nog een blokfluit 
liggen waar niks meer mee gedaan wordt? Een kind wiens 
ouders geen geld hebben voor een blokfluit, kunnen wij er heel 
blij mee maken. 
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