
Vrijwilligerscursus 
Zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief is er 
begin mei een cursus van start gegaan voor  
personen die met kinderen werken om hen te 
trainen in diverse onderwerpen omtrent een 
gezonde ontwikkeling van het kind. Veel van de 
cursisten zijn betrokken bij (zondag)scholen en 
het doel is dat zij met behulp van de cursus de 
ouders van de kinderen met wie ze werken 
kunnen bijstaan in de zorg en opvoeding van 
hun kind. Naast algemene onderwerpen als  
gezondheid, voeding en onderwijs wordt er 
veel aandacht geschonken aan thema's als  
opvoeding zonder geweld en het belang van 
goede relaties binnen het gezin. Helaas twee 
actuele onderwerpen die van groot belang zijn 
gezien de problematiek hieromtrent in Peru. 
Een theologische universiteit uit Lima erkent de 
cursus en zal samen met San Lucas de uit-
eindelijke diploma´s uitgeven.  
 
Operaties in september 
Van 14 tot 16 september zijn er weer schisis- 
operaties uitgevoerd. Drie kinderen zijn 
aan een lipspleet geholpen en zeventien  
kinderen aan een gehemeltespleet. Ze zijn  
gelukkig allemaal goed aan het herstellen na de 
ingreep. Voor de tweede keer zijn de operaties 
uitgevoerd in een lokaal ziekenhuis die de  
operatiekamer voor twee dagen beschikbaar 
stelde en de samenwerking met hen verliep net 
als de eerste keer bijzonder goed.  
 
Carolien van Mourik in Peru 
Verloskundige Carolien van Mourik is 10 juli 
aangekomen in Moyobamba om daar voor  
ongeveer een jaar mee te werken in  projecten    

van San Lucas en een lokaal ziekenhuis in Rioja.  
Ze houdt zich veel bezig met het geven van 
voorlichting over zwangerschap, bevalling en 
borstvoeding en andere onderwerpen die met 
de gezondheid van de vrouw te maken  
hebben. In het ziekenhuis leert ze veel over de 
cultuur en manier van werken op de verlos-
kamers en kraamafdeling, waar ze daarnaast in 
de omgang met patiënten en kwaliteit van zorg 
een belangrijk voorbeeld geeft.  
 
Handwerkles door  ouderen 
Veel moeders uit arme gezinnen hebben nooit 
hun school af kunnen maken en zijn al heel 
jong moeder geworden. Vaak hebben zij het 
idee dat ze niet veel kunnen; iets wat ze zo  
ook doorgeven aan hun kinderen. Om ze een 
positiever zelfbeeld te geven, krijgen ze van 
oudere dames uit één van de andere projecten 
van San Lucas handwerkles aangeboden. Op 
deze manier ervaren ze dat ze in staat zijn om 
nieuwe dingen te leren en hierdoor ook in een 
stukje eigen levensonderhoud te voorzien door 
de gemaakte creaties te verkopen.  
 
Stroopwafelactie  
In september zijn er weer veel stroopwafels 
verkocht ten bate van onze stichting. Dankzij 
het harde werk van verkopers en de mede-
werking van de kopers is er €452 opgehaald. 
Daarnaast blijven we veel steun ontvangen van 
individuen, bedrijven, kerken en stichtingen, 
die er samen voor zorgen dat we een  
belangrijke bijdrage leveren aan het werk in 
Moyobamba. Hartelijke dank daarvoor, ook 
namens het team in Peru! 
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