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geopereerde gehemelteschisis blijvende 
negatieve gevolgen voor de spraak kan  
hebben. Eind februari stond er weer een 
operatie-campagne gepland, maar die 
moest helaas door de dreigende omicron-
golf worden afgelast. Ondertussen is ook in 
Peru de situatie redelijk genormaliseerd en 
van 23 to 25 juni hoopt het team in Peru 
rond de 30 operaties te kunnen uitvoeren.  
 
Scholen weer open 
In maart 2022 zijn na twee jaren de scholen 
eindelijk weer geopend. De peruaanse 
kinderen hebben gedurende 2 jaren via  
televisie, internet of telefoon hun lessen 
gevolgd.  Dit was ingrijpend voor de leer-
lingen, vooral voor het grote deel van de 
peruaanse bevolking dat in afgelegen  
gebieden woont waar doorgaans een zeer 
slechte internetverbinding is. De peruaanse 
overheid heeft bepaald dat gedurende de 
pandemie geen kind mag blijven zitten en 
nu komt het regelmatig voor dat bijvoor-
beeld kinderen in groep 5 nog helemaal niet  
kunnen lezen en schrijven. Aangezien dit 
ook de meeste van de schisis-patiënten  
betreft, wordt er vanaf het begin van dit 
jaar leerondersteuning aangeboden. 
 
Wij spreken opnieuw onze dank uit voor de 
steun die wij ontvangen voor het werk van 
onze stichting in Peru. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting San Lucas Nederland 
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Ons werk in de pandemie 
Gedurende een jaar hebben de patiënten 
van het schisis programma spraaktherapie, 
psychologische ondersteuning, muzieklessen 
en anderen aanvullende therapieen via  
videobellen ontvangen. Het digitaal 
aanbieden van spraaktherapie heeft ook 
deuren geopend voor kinderen die ver weg 
wonen. Zij konden voorheen veel van deze 
behandelingen niet ontvangen omdat dat 
alleen in de kliniek werd gegeven. Nu de 
meesten van hen een smartphone hebben 
moeten aanschaffen voor het volgen hun 
lessen op school, kunnen zij ook via de digi-
tale weg hulp ontvangen. Voor de kinderen 
die wel wekelijks naar San Lucas kunnen zijn 
alle therapieën weer in de kliniek hervat.  
 
Operaties 
Gedurende het eerste jaar van de pandemie 
is er vrijwel alleen spoedeisende zorg ver-
leend in heel Peru en net als in Nederland, 
wachten nog veel mensen op een operatie of 
andere uitgestelde zorg. Zo ook de kinderen 
en hun ouders van het schisis-programma 
van San Lucas. Eind november hebben na 
een lange tijd weer een aantal schisis-
operaties plaats kunnen vinden. Sommigen 
van deze kinderen waren al bijna 2 jaren oud 
en hadden nog steeds een niet– geopereerde 
lip– en gehemelteschisis. Uiteindelijk zijn er 
in de campagne in november 19 kinderen 
geopereerd. De meest urgente operaties zijn 
uitgevoerd, in de meeste gevallen  
gehemeltesluitingen aangezien een niet tijdig  


