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aanwezig is. Door het belang te benadrukken dat een kind 
opgroeit in een liefdevolle en vreedzame familie, kunnen zo 
moeilijkere onderwerpen geïntroduceerd worden. 
 
1e bijeenkomst voor ouders van kinderen met Schisis 

Zaterdag 23 augustus jl. heeft de eerste bijeenkomst van 
ouders van kinderen met Schisis plaatsgevonden. Ouders 
konden luisteren naar presentaties van professionals die 
werken met kinderen met Schisis. Hierin werd het belang 
van de familie in de psychosociale ontwikkeling van het kind 
met Schisis werd benadrukt. De opkomst van ouders was 
overweldigend. Er waren ouders die meer dan 5 uur gereisd 
hebben (waarvan het merendeel te voet) om het evenement 
mee te kunnen maken. Veel van hen waren erg tevreden en 
enthousiast over de bijeenkomst en gaven aan veel te 
hebben geleerd en bewuster te zijn van hun rol in de 
ontwikkeling van hun kind.   

Fotokaarten van webwinkel Het Bouwsteentje  
Bij webwinkel Het Bouwsteentje (www.hetbouwsteentje.nl)  
kunt u fotokaarten bestellen waarvan een deel van de 
opbrengst beschikbaar wordt gesteld aan Stichting San 
Lucas. Elke verkochte fotokaart levert op die manier 30 cent 
op voor ons werk. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is dat u 
uw bestelling plaatst in het belang van San Lucas schrijft u in 
het vakje van de kortingscode 'San Lucas'. Elke bestelling die 
met deze code binnenkomt levert zo geld op voor San Lucas 
(let op: u krijgt zelf geen korting). U kunt uw kaarten thuis 
laten bezorgen (u betaalt dan uiteraard wel verzendkosten), 
maar u kunt ze ook afhalen in Emst (Wilma van Essen) of Epe 
(Coby van Essen). Dit kan aangeven worden in de 
bestelprocedure. Als bestuur van San Lucas willen wij Het 
Bouwsteentje bedanken voor dit mooie initiatief! 

Groet 

Onze stichting bestaat al bijna een jaar, de belangstelling 
voor ons werk van u allen is overweldigend. Hartelijk dank 
hiervoor en een warme groet, ook namens het personeel 
van San Lucas Peru. 

Bestuur stichting San Lucas Nederland. 

Operatieweek succesvol voltooid! 
Van 14 tot 18 juni heeft San Lucas de operatie-campagne 
georganiseerd voor kinderen met een Schisis (lip-/
gehemeltespleet ). Plastisch chirurg dr. Jorge Jordan en zijn 
vrouw Martiza Rivas, anesthesiologe, zijn vanuit Lima naar 
Moyobamba gekomen om de operaties uit te voeren. 
Kinderarts dr. Moriya kwam met hen mee om de 
gezondheid van de kinderen te checken voordat ze 
geopereerd zouden worden. Een operatie is immers altijd 
een risicovolle interventie. Het waren lange dagen waarin 
van  ´s  ochtends  vroeg  tot  ‘savonds  laat  hard  werd  gewerkt    
om alle kinderen te opereren. Door de grote inspanning van 
de dokters, het hele San Lucas team en bovenal God´s 
zegen, zijn 23 kinderen zonder complicaties geopereerd aan 
Schisis. Hartelijk dank voor uw giften en belangstelling voor 
dit speciale werk! 
Ondanks het grote succes van de operatieweek in juni, zijn 
er nog heel veel kinderen met Schisis in de regio San Martín 
die urgent een operatie moeten ondergaan. Van 20 tot 24 
oktober wordt daarom weer een nieuwe operatieweek 
georganiseerd waarin bijna 30 kinderen een operatie hopen 
te ondergaan.  

Project voor kinderen in armoede 

Het werk in de arme buitenwijken van Moyobamba gaat 
ondertussen door. Het leven in deze wijken is vaak zwaar. 
Bij meerdere families zijn schrijnende gevallen gesignaleerd 
zoals huiselijk geweld en jeugdprostitutie. In het eerste jaar 
van dit project wordt daarom getracht een 
vertrouwensband met de families op te bouwen en de 
interesse van nog meer van hen voor het project te wekken.  
Tot nu toe zijn al ongeveer 40 families betrokken bij het 
project en moeders komen trouw naar de bijeenkomsten. 
Momenteel wordt aandacht besteedt aan thema´s rondom 
gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Binnen één 
van de activiteiten is er met families aan het werk gegaan 
om hun eigen moestuin aan te leggen, zodat met verbouw 
van groenten een gezonder en meer gevarieerd 
voedingspatroon bereikt kan worden.  In dit project willen 
we uiteindelijk stukje bij beetje aandacht besteden aan de 
genoemde psychosociale problematiek die in deze wijken  


