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BERICHT VAN HET BESTUUR

Stichting Bethesda voor Peru

Graag bieden wij u bijgaand weer het nieuws uit Peru aan.

Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude

In de rondzendbrief verhaalt het doktersgezin over de
omstandigheden waaronder het werk moet gebeuren. De zorg
voor de allerarmsten is een mooie maar ook zware taak. Het
bestuur is dankbaar dat het werk nog steeds voort mag gaan
en de dokter en zijn vrouw de gezondheid en energie hiervoor
mogen ontvangen. Niet onbelangrijk zijn ook de financiële
middelen en dankzij u ontbreekt het daar niet aan. Wij
ontvingen diverse grote en kleinere giften. Dank daarvoor!
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GOED NIEUWS
 De doktersvrouw heeft het theoretische deel van haar studie
geneeskunde afgerond. De volgende fase is het uitvoeren
van een onderzoek en daarvoor is in overleg met de
universiteit gekozen voor het thema: De invloed van het
geboortegewicht op later overgewicht bij schoolkinderen.
Wij wensen haar veel succes. Voor de kosten die met het
onderzoek gemoeid zijn gebruiken wij een gift van de Oud
Papier Actie in Linschoten.
 Vorige maand werden wij blij verrast met een legaat van
maar liefst € 7.500. Wij zullen daar in overleg met de dokter
een goede bestemming voor kiezen.
WINKELEN
Een dergelijke kop verwacht u vast niet in de nieuwsbrief.
Maar… wij zijn bezig met aanmelding bij twee websites, waarop
u allerlei producten kunt bestellen en waarvan dan een deel van
uw aankoopbedrag ten goede van Bethesda voor Peru komt.
Houd onze website in de gaten. In de volgende nieuwsbrief
hoort u hier meer over.

S. de Boer (PR)

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.
Hierdoor 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.
STEUNT U ONS DOOR
Uw gebed

NIEUWSBRIEF EN RONDZENDBRIEF
Wilt u een wijziging in de manier waarop u de rondzendbrief
ontvangt? Per e-mail, per post (of allebei)?
Of is uw adres gewijzigd?
Laat het ons dan weten per telefoon of e-mail. De gegevens
vindt u hiernaast.
Ook horen wij het graag indien u geen prijs meer stelt op onze
rondzendbrief.

Uw gift

Uw meeleven

Het bestuur van stichting
Bethesda voor Peru wenst u
Gezegende Kerstdagen en
een Voorspoedig 2013

