
Start activiteiten 2018 
In Peru hebben de kinderen in januari en  
februari grote vakantie en de schisis-patiënten 
kregen ook vakantie van hun therapieën. In 
maart zijn de activiteiten hervat en komen er 
zo´n 40 patiënten wekelijks naar San Lucas voor 
verschillende behandelingen. Twintig kinderen 
vanaf 3 jaar ontvangen wekelijks spraak-
therapie totdat zij zonder enig probleem  
kunnen communiceren. Ook krijgen kinderen 
die het nodig hebben psychologische onder-
steuning. Soms vinden zij of hun ouders het 
lastig om om te gaan met  schisis. Daarnaast 
zijn veel relaties binnen de gezinnen van de 
patiënten verstoord en door de sessies met de 
psycholoog wordt gewerkt aan een gezondere 
sociale omgeving voor het kind.   
  
Operaties in april 
Van 12 tot 14 april zullen er weer schisis-
operaties uitgevoerd worden. In de afgelopen 
maanden zijn er 7 nieuwe baby´s geboren met 
een schisis  en zij worden momenteel voor-
bereid op hun eerste (lip)operatie. Daarnaast 
zijn er verschillende, al wat oudere kinderen die 
nog aan hun gehemelte moeten worden  
geholpen. In samenwerking met een lokaal 
ziekenhuis en een medisch team uit Lima, 
hoopt San Lucas 20 kinderen te opereren.  
 
Muziekproject  
Zoals al eerder beschreven in nieuwsbrieven, 
ontvangen de  schisis-patienten muzieklessen 
als deel van hun therapie. Zij krijgen allereerst 
blokfluitles, en kunnen daarna overstappen op 
een ander instrument. Omdat er in  
Moyobamba vrijwel geen muziekles wordt 
gegeven, is er ook veel animo voor het project 

project bij ouders van kinderen zonder schisis.  
De participatie van deze kinderen in de 
muzieklessen bevordert de sociale integratie 
van de schisis-patiënten. Daarnaast betalen 
kinderen van buitenaf voor de muzieklessen en 
helpen zo bij de financiering van het muziek-
project. Verder is met behulp van sponsoring 
van lokale bedrijven en individuen een  
kamerorkest opgezet waar de gevorderde 
muzikanten met en zonder een schisis samen 
optreden in allerlei lokale evenementen.   
 
Nederlandse studenten in Moyobamba 
Begin maart zijn Ilona de Witte en Elise Broek-
sema, studentes Social Work van de   
hogeschool Viaa aangekomen in Moyobamba. 
Zij zullen 4 maanden stage lopen in projecten 
van  San Lucas. Wij wensen Elise en Ilona een 
fijne en leerzame tijd in Moyobamba toe. 
 
Nieuwe moeder-comités 
In samenwerking met de lokale overheid is het 
project voor moeders en kinderen in armoede 
uitgebreid naar afgelegen dorpjes rondom 
Moyobamba. In een reeks van voorlichtingen 
en workshops krijgen moeders trainingen over 
een goede zorg voor hun jonge kind en het 
belang van het creëren van een vertrouwens-
band tussen ouder en kind.  
 
Er zijn veel personen, kerken en scholen die 
acties voeren voor ons werk in Peru. Hartelijk 
dank voor het enthousiasme en harde werken 
ten bate van het welzijn van kwetsbare  
kinderen in Peru! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Stichting San Lucas Nederland 
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