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waren over hun eigen kunnen.  

Het breien geeft de moeders ook een mogelijkheid 
om op den duur hun breiwerk te verkopen en 
economisch minder afhankelijk te zijn van hun 
mannen. Veel van de moeders lijden onder 
huiselijk geweld en willen door hun economische 
afhankelijk van hun mannen niets ondernemen om 
het geweld te stoppen.  Door hen te helpen in hun 
zelfwaarde en zelfstandigheid hopen wij dat zij 
sterker zullen staan tegen  fysiek, seksueel en 
psychologisch geweld naar henzelf en hun 
kinderen toe. In dit alles werken we samen met 
overheidsinstellingen die vechten tegen het 
huiselijk geweld. 

Daarnaast gebruiken we de breilessen om de 
moeders voorlichting te geven over de gezondheid 
en welzijn van hun kinderen. Het plan is om hen 
verschillende handwerk technieken aan te leren. 

 
Nederlandse versterking in Peru 

Eind juli is leerkracht Sytske de Haan aangekomen 
in Moyobamba. Ze is voor 6 maanden in San Lucas 
om mee te helpen in verschillende activiteiten van 
San Lucas. Ze is gespecialiseerd in kinderen met 
gedragsproblemen en zal vooral adviserend aan 
het werk gaan om de activiteiten van San Lucas te 
optimaliseren. We zijn blij dat ze zoveel moeite 
doet om een steentje bij te dragen en wensen haar 
een mooie en leerzame tijd toe in Moyobamba. 

Ben of ken je ook iemand die als student of 
vrijwilliger naar Peru zou willen gaan? Er zijn veel 
mogelijkheden om bij te dragen aan het werk van 
San Lucas in Moyobamba. Stuur een mailtje naar 
info@sanlucasnederland.nl voor meer informatie. 

 

Een ieder hartelijk dank voor alle steun en 
belangstelling voor het werk van onze stichting! 

Een warme groet,  

bestuur stichting San Lucas Nederland. 

Operatieweek mei  

Van 22 tot 26 mei heeft weer een operatieweek 
voor kinderen met schisis plaatsgevonden waarin 
21 kinderen zijn geopereerd aan hun lip-/
gehemeltespleet. Het medische team met twee 
plastisch chirurgen, een kinderarts en een 
anasthesiologe kwam over uit Lima en samen met 
het team van San Lucas werd de hele week hard 
gewerkt. De ouders hadden vaak met hun kinderen 
uren gereisd te voet, boot, motor  of auto om in 
Moyobamba te komen. Helaas waren 6 kinderen 
door het relatief koude klimaat van deze maanden 
verkouden en konden ze niet geopereerd worden, 
daar dit risico´s meebrengt met de operatie. We 
hopen dat zij de volgende operatieweek, die 
waarschijnlijk in oktober zal worden georganiseerd, 
wel geopereerd kunnen worden.  

 

Operaties KNO-arts juli  

Naast de lip- en gehemeltesluitingen die de 
plastisch chirurgen uitvoeren, worden kinderen 
met schisis in San Lucas ook geopereerd door de 
KNO-arts. Schisis veroorzaakt vaak gehoor- en 
ademhalingsproblemen. Daarom staan ze onder 
continue toezicht van de KNO-arts. Tijdens 2 dagen 
in juli zijn 5 kinderen geopereerd. Bij 4 van hen 
werd het neustussenschot rechtgezet. Dit is een 
veelvoorkomende ingreep bij kinderen met schisis, 
daar de scheefstand hen belemmert in de 
ademhaling. Bij 1 van de kinderen werden buisjes 
in de oren geplaatst.  

 

Handwerklessen voor moeders in armoede 

Vorige week is er begonnen met breiles voor 
moeders van het project voor kinderen in 
armoede. Dit is gestart omdat veel van de moeders 
hun school niet hebben afgemaakt, jong moeder 
zijn geworden en vaak het gevoel hebben dat ze 
niks kunnen. Dit gebrek aan eigenwaarde brengen 
ze soms ook op hun kinderen over. Het was mooi 
om te zien hoe na 1 les veel van hen verbaasd  

Foto 1: operatieweek mei  

Foto 2: geopereerde kinderen Mei 2015 


