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TERUGBLIK 2011
Inmiddels hebben wij de balans opgemaakt van 2011. Tot onze
grote dankbaarheid hebben we kunnen constateren dat wij
voldoende giften hebben ontvangen om het werk van de
dokterspraktijk Betesda in Peru weer te kunnen ondersteunen.
2011 was een bijzonder jaar. Aan het begin vierden we het 10jarig bestaan (per augustus 2010) met onder andere een
jubileumconcert. De belangstelling was overweldigend. We
werden er stil van. Ook financieel hebt u zich niet onbetuigd
gelaten. Het doktersgezin mocht getuige zijn van de
indrukwekkende opkomst en de financiële steun.
Samen met de actie Sterrenpost in december heeft dit ervoor
gezorgd dat wij in 2011 extra ondersteuning aan Peru hebben
kunnen geven. En we hebben dit jaar een paar extra projecten
kunnen financieren, waaronder het herstelprogramma,
waarover u in de rondzendbrief meer leest.
Dank voor uw steun!

BERICHT UIT PERU
In bijgaande rondzendbrief geeft het doktersgezin u weer een
kijkje in het leven in Peru en het werk van de praktijk Betesda.
Veel leesplezier.

NAAIGEREI
Wist u dat een aantal creatieve dames de meest leuke spullen
maken en bestaande artikelen opfleuren met restmateriaal?
Dat is de reden dat er een aantal weken een doos in het
meestershuis van de Grote Kerk in Lunteren stond. Het was de
bedoeling dat men er niet-gebruikte en overgebleven naaigerei
en lapjes stof in deed.
Velen hebben gehoor gegeven aan het oproepje in het
kerkblad. Zelfs een volle naaipoef, een doos knopen, veel
ritsen, garen, naalden, kantjes/bandjes, veel lappen stof enz.
mochten hun weg naar de naaidames vinden.
Al deze “nieuw gemaakte” spullen worden verkocht op markten,
thuis en tijdens workshops en presentaties. De opbrengst is
voor Bethesda voor Peru.
De doos heeft tot eind mei in het Meestershuis gestaan.
Nu kunt u het brengen bij of laten ophalen door Betty
Malenstein. Zij is te bereiken via telefoonnummer (0318) 48
26 31 en e-mailadres: info@bethesdavoorperu.nl.
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MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over het
werk in Peru, neemt u dan
contact met ons op via
info@bethesdavoorperu.nl
of door te bellen met
mevrouw Malenstein op
nummer (0318) 48 26 31.
Wij kunnen een presentatie
verzorgen met een korte
videofilm over Peru. Door de
presentatie en door vragen
te stellen, krijgt u een goed
beeld van de situatie en het
werk in Peru. In overleg met
u kunnen wij de presentatie
op uw wensen aanpassen.

TIP
Het doktersgezin verrassen
met een digitaal berichtje of
kaartje? Mail naar
info@bethesdavoorperu.nl
en wij sturen het door.




