
Donatie terrein 
De nieuwsbrief begint meteen met mooi 
nieuws! Het gebouw waar San Lucas in  
functioneert is erg klein om alle activiteiten 
in te organiseren en ook zijn de operatiezaal 
en uitslaapkamer  nodig aan een renovatie 
toe. Bovendien is het gebouw geen eigen-
dom van San Lucas en moet er maandelijks 
huur worden betaald. De vreugde was dan 
ook erg groot toen een opgeheven lokale 
stichting hun terrein aan San Lucas  
doneerde; een verhoring van vele gebeden. 
Binnen nu en een jaar zal San Lucas plannen 
maken om een eigen infrastructuur te  
bouwen waar de patientenzorg nóg beter 
kan worden aangeboden en alle activiteiten 
van de hulpprogramma´s op eigen lokatie 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Hulp lokale overheid armoedeproject 
Het harde werken in de gezamenlijke moes-
tuin van de moeders en kinderen van het 
armoedeproject van San Lucas heeft de aan-
dacht getrokken van de lokale overheid. Ze 
hebben aangeboden gereedschap, zaden en 
ander benodigd materiaal te doneren. Daar-
naast willen ze San Lucas graag helpen bij 
het opzetten van meer moestuinen in  
andere wijken van Moyobamba waar kin-
deren en families in armoede leven.  
 
Concert muziekleerlingen Schisisprogramma 
Op 15 december vond het eerste leerlingen-
concert van de kinderen uit het schisis 
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programma plaats. Niet veel kinderen in 
Peru bespelen een muziekinstrument, er was 
daarom erg veel belangstelling voor de jonge 
muzikanten. Het gemeentehuis, dat voor 
deze activiteit ter beschikking was gesteld, 
was helemaal gevuld. Mensen hebben een 
financiële bijdrage geleverd zodat kinderen 
die in armoede leven ook hun eigen  
instrument kunnen krijgen.  
Na een korte stop van de activiteiten in het  
schisis programma zijn de spraaklessen, 
medische controles, orthodontie, tandzorg  
en muzieklessen weer begonnen. In Peru 
vindt de grote schoolvakantie in januari en  
februari plaats en de kinderen konden even 
goed uitrusten om met frisse moed aan hun 
therapieën te beginnen.  
 
Nieuwe vrijwilligster in Peru 
We sluiten af met weer een mooi bericht.  
Carolien van Mourik is een verlos– en  
verpleegkundige die als vrijwilliger bij San 
Lucas aan de slag gaat. Na een taalstudie van 
2 maanden in Cuzco komt ze in juli naar 
Moyobamba om met haar kennis en ervaring 
een het werk in Peru te verrijken.We wensen 
haar een prachtige en gezegende tijd toe!  
Er is verder in Nederland ook hard gewerkt 
voor ons werk in Peru; o.a. kerken, (hoge)
scholen en bedrijven in verschillende  
plaatsen hebben zich met veel enthousiasme 
ingezet. Wij willen een ieder hartelijk danken 
voor de onmisbare steun aan onze stichting!  
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