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Psychologische hulp werd aan zijn hele familie 
geboden, gezien Schisis een ingrijpende gebeurtenis is 
in het leven van een familie. Arnold werd meerdere 
malen geopereerd in San Lucas en kreeg jarenlang 
spraaktherapie. Ook onderging hij een behandeling van 
de orthodontist waardoor de stand van zijn gebit 
volledig gecorrigeerd werd. Arnold groeide op tot een 
zelfverzekerde jongen die erg goed is in het maken van 
vrienden met anderen en ook nog eens zeer intelligent 
blijkt te zijn.  Dit jaar is hij begonnen met zijn studie 
civil engineering aan een van de meest prestigieuze 
universiteiten van Lima. Hij komt regelmatig op bezoek 
bij San Lucas en spreekt vaak zijn dankbaarheid uit naar 
het hele Schisis-team. Als organisatie zijn wij bijzonder 
trots op wat Arnold op zijn jonge leeftijd allemaal al 
heeft kunnen bereiken en het motiveert ons om ieder 
kind met Schisis  zo´n kansrijk leven als Arnold te 
kunnen bieden. 

Stage in Peru 

Volg je een studie binnen gezondheidszorg, onderwijs 
of een andere sector gerelateerd aan ons werk in Peru 
en ben je op zoek naar een uitdaging in het buitenland? 
Bij San Lucas Peru kan je voor een half jaar (of langer) 
een zeer leerzame en uitdagende stage lopen, voor een 
stage korter dan een half jaar kan gekeken worden 
naar de mogelijkheden. Vereiste is Spaans op 
basisniveau. Interesse? Neem contact op via ons  
e-mailadres. 

 

Hartelijk dank voor alle giften die wij mochten 
ontvangen van individuen, kerken, bedrijven en andere 
instellingen. Fijn om te zien hoe, ondanks de crisis, 
zoveel mensen wat over hebben voor kinderen in 
kansarme situaties! Hartelijke groet, 

Bestuur stichting San Lucas Nederland. 

Tweede operatieweek met succes voltooid 

Van 20-25 oktober is opnieuw een operatieweek 
georganiseerd waarin 24 kinderen met een lip- en/of 
gehemeltespleet geopereerd zijn. Het team van 
specialisten kwam weer vanuit Lima om in 
Moyobamba de operaties uit te voeren. Wederom zijn 
alle operaties zonder enige complicaties verlopen en 
de kinderen zijn ondertussen volledig hersteld van de 
ingreep. 

De operatie is echter alleen niet voldoende, dit nieuwe 
jaar wordt er weer hard gewerkt door verschillende 
professionals in spraakles, tandzorg, ortodontie, 
psychologische consulten, algemene medische zorg, 
voeding en blokfluitles. 

Verkoop producten voor stichting San Lucas 

Heel veel creatieve handen hebben afgelopen jaar 
hard gewerkt om allerlei artikelen te maken voor 
verkoop ten bate van onze stichting. Daarnaast 
hebben diverse bedrijven geholpen door producten 
beschikbaar te stellen of financieel bij te dragen. 

Onder andere op de kerstmarkt van Epe 23 december  
hebben wij veel kunnen verkopen. Wij willen allen 
hartelijk bedanken die zich hebben ingezet met het 
maken en verkopen van de artikelen. Mede door jullie 
inzet kunnen wij veel betekenen voor de kinderen in 
Peru. 

Arnol Sánchez Barboza 

Graag willen wij het verhaal van Arnold Sánchez 
Barboza met u delen; een 18-jarige jongen die als baby 
met zijn ouders bij San Lucas terechtkwam. Arnold is 
geboren met een dubbele lip- en gehemelteschisis en 
in de stad waarin Arnold woonde, op een uur van 
Moyobamba, was er geen hulp voor hen te vinden.  
Zijn ouders werden door het Schisis team opgevangen  
en georiënteerd  over het behandelplan. 

Foto 1: Team San lucas met Arnol Sánchez 


