
Nieuwe Huisstijl Stichting San Lucas 
Onze partnerorganisatie San Lucas in Peru heeft 
sinds dit jaar een nieuwe huisstijl en als stichting 
hebben we deze ook overgenomen.  Zoals u ziet 
zijn de logo´s in de nieuwsbrief, maar ook op de 
website en facebook aangepast.   
 
Aanleg gezamenlijke moestuin 
In het project voor moeders en kinderen in  
armoede is begonnen met de aanleg van 
gezamenlijke moestuinen. Zo leren zij niet alleen 
dat groenten gezond zijn en hoe ze klaar-
gemaakt kunnen worden, maar hebben ze straks 
ook zelf iedere dag onbespoten groenten 
dichtbij huis om direct op tafel te zetten! 
 
Start viool– en dwarsfluitles 
De blokfluitlessen voor kinderen met  
Schisis die in 2012 zijn gestart, lieten   
vrijwel meteen mooie  resultaten zien. Veel kin-
deren vinden in de muziek een bezigheid die 
hen motiveert om gedisciplineerd te oefenen, 
door te zetten en aan anderen te laten horen 
wat ze kunnen. In een maatschappij waarin  
criminaliteit, geweld en drugs– en alcohol-
misbruik een dagelijks gevaar vormen voor  
tieners, helpt muziek ze om bezig te zijn met iets 
wat ze helpt in hun ontwikkeling. De kinderen 
die al langere tijd blokfluit speelden, zijn in april 
gestart met viool– en dwarsfluitlessen. Omdat 
veel van hen uit gezinnen met armoede komen 
en een een instrument niet (volledig) kunnen 
bekostigen,  is er hulp gezocht bij lokale per-
sonen en instanties om zo de droom van deze 
kinderen waar  te kunnen maken. In Moyo-
bamba kunnen weinig mensen noten lezen  en 
klassieke muziek is vrijwel niet bekend. Er is dus 
veel interesse in de jonge muzikanten en er zal 
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 wellicht in de toekomst zelfs een orkest 
gevormd kunnen worden.  
 
Muziekinstrumenten gezocht! 
Meer kinderen zijn toe aan een nieuwe stap in 
hun muzieklessen, maar door gebrek aan  
fondsen is het nog niet mogelijk om de muziek-
instrumenten aan te schaffen. Heeft u toevallig 
een instrument in huis liggen die niet meer 
 bespeeld wordt? U kunt er kinderdromen mee 
in vervulling laten gaan!  Als u een instrument 
beschikbaar wilt stellen, neem dan s.v.p. contact 
met ons op. 
 
Schisis-operaties 
Er zijn dit jaar alweer 3 operatiecampagnes  
georganiseerd; in maart, juni en begin oktober. 
Door gebrek aan medisch personeel kan er  
momenteel slechts 3 dagen achtereen 
 ge-opereerd worden en er is besloten de  
operatie-dagen 3 in plaats van 2 keer in het jaar 
te organiseren. Er zijn dit jaar 40 kinderen zonder 
complicaties geopereerd. Naast de operaties 
ontvangen de kinderen het hele jaar door aan-
vullende therapieën om de veel voorkomende 
moeilijkheden van Schisis  te verminderen en de 
kinderen te helpen in hun algehele ontwikkeling. 
 
Groet 
Ook in Nederland is er hard gewerkt voor de  
kinderen in Peru; o.a. kerken, (hoge)scholen en 
bedrijven in verschillende plaatsen hebben zich 
met veel enthousiasme ingezet. Wij willen een 
ieder; individuen en groepen, hartelijk danken 
voor de onmisbare steun aan en interesse in 
onze stichting!  
 
Bestuur Stichting San Lucas Nederland 

Stichting San Lucas Nederland 

www.sanlucasnederland.nl          Stichting San Lucas  Nederland 
info@sanlucasnederland.nl 


