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infectiepreventie, gezien de slechte hygiene in deze 
gebieden de gezondheid van de bevolking in gevaar 
bracht. In de 25 jaren daarna is het werk uitgegroeid 
tot een organisatie met verschillende projecten ten 
bate van kwetsbare groepen in de peruaanse 
maatschappij. Het jubileum werd ten eerste gevierd 
met een ochtend lang gratis medische consulten. 
Daarnaast is er een gezamenlijke feestavond 
georganiseerd met deelname van de verschillende 
projecten van San Lucas, met onder andere een 
optreden van de kinderen van de muzieklessen. Als 
afsluiting is er een defilé gehouden; onder het toeziend 
oog van het gemeentebestuur werd de vlag van San 
Lucas gehesen door grondlegger dr. Apolos Landa en 
huidige directeur, Mario Huamán. De deelnemers van 
ieder project lieten zich zien tijdens het defilé. Ook 
vanuit de verschillende buitenwijken waren de 
moeders met hun kinderen gekomen om mee te doen 
met de viering van deze bijzondere verjaardag van de 
organisatie. 

Wol voor handwerkende moeders in Moyobamba 

In de vorige nieuwsbrief werd al gemeld dat er is 
begonnen met handwerklessen voor moeders in 
armoede. In de afgelopen maanden hebben zij geleerd 
sjaals, sloffen, mutsen en haarbanden te breien of 
haken. De wol vliegt er doorheen, omdat de moeders 
zo ijverig aan het werk zijn. De grote hoeveelheid wol 
die in Hasselt (Nederland) is ingezameld door de kerk 
van Sytske de Haan (ex-vrijwilligster in Moyobamba) 
komt dus zeker van pas! Een deel van deze wol is 
inmiddels aangekomen in Moyobamba en wordt volop 
gebruikt door de moeders. Dank aan allen in Hasselt en 
omstreken voor deze zeer geslaagde actie! 

Daarnaast willen wij een  ieder van de lezers danken 
voor de steun en belangstelling in onze stichting.  
Hartelijke groet,  

Bestuur stichting San Lucas Nederland. 

Operatieweekend oktober 

Zoals al gehoopt in augustus (zie vorige nieuwsbrief) 
zijn er in oktober weer een heel aantal operaties 
uitgevoerd. Een week van te voren is de plastisch 
chirurg uit Lima overgekomen om te kijken welke 
kinderen er geopereerd moesten worden. Vijftien 
kinderen stonden op de lijst voor de ingreep. Vanwege 
verkoudheid en griep konden twee kinderen helaas 
niet geopereerd worden. Het waren voor zowel de 
kinderen, ouders, het medisch team en ons als San 
Lucas weer intensieve dagen maar waren gezien de 
mooie resultaten zeker de moeite waard. Voor dit jaar 
staan er bijna 30 kinderen op de lijst voor een operatie. 

Tandartsbezoek in buitenwijken 

In de wijken waar het armoedeproject met de moeders 
en kinderen werkt, is in de afgelopen maanden de 
tandarts op bezoek geweest. Tandarts Jorge Noriega 
heeft zich hiervoor vrijwillig aangeboden. De tanden en 
kiezen van de kinderen zijn gecontroleerd en bij een 
heel aantal moest er helaas iets getrokken worden, dat 
gaf best wat tranen. De kinderen eten veel zoetigheden 
en tandenpoetsen is niet altijd iets dat in het dagelijks 
ritueel thuis hoort. Het team van San Lucas heeft 
daarom tandenpoetslessen georganiseerd. Met een 
groot, zelfgemaakt gebit en tandenborstel hebben 
kinderen en moeders goed kunnen oefenen en hebben 
ze ook geleerd waarom het zo belangrijk is. De lessen 
zijn daarna op drie scholen gegeven. Naast het 
tandenpoetsen zijn er voorlichting en workshops 
gegeven over gezonde gevarieerde voeding, zodat het 
gaatjes vullen steeds minder vaak nodig is. 

San Lucas Peru 25 jaar 

In november is het 25 jarig jubileum van San Lucas in 
Moyobamba gevierd. Onze peruaanse partner- 
organisatie is ooit begonnen met het werk van dr. 
Apolos Landa die afgelegen dorpjes bezocht en 
gezondheidsvoorlichting gaf over voornamelijk  


