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NIEUWS UIT PERU
Bij deze nieuwsbrief van het bestuur treft u een uitgebreide
rondzendbrief uit Peru aan. U leest daarin over de moeilijke
omstandigheden waaronder het doktersechtpaar hun werk
moet doen. Dat realiserend is het des te meer bijzonder dat zij
kunnen vasthouden aan een eerlijke en respectvolle manier
van werken, waarbij de patiënt en niet de eigen eer centraal
staat. In al die jaren hebben zij zoveel kinderen en
volwassenen kunnen helpen.
We zijn dankbaar dat deze twee mensen nog steeds de
veerkracht en gezondheid hebben om er voor onze medemens
te zijn; de medemens die het zo veel slechter getroffen heeft
dan wij. Wilt u bidden voor kracht om het vol te houden?
Wij wensen u veel leesplezier.
KOPEN MET EEN GOED GEVOEL…
Koopt u weleens op internet? Bijv. bij Greetz, Conrad,
Webprint, BCC, DeOnlineDrogist, Albelli of Aktiesport? Of
boekt u bij vakantieparken, reisorganisaties of kaartjes voor
attracties? Kijk dan eens op CharityMall.nl of uw webwinkel er
bij staat. Is dat het geval en u wilt een deel van uw aankoop
aan Bethesda voor Peru doneren, ga dan als volgt te werk:
Ga via deze link www.charitymall.nl/256 naar uw winkel, doe
uw bestelling, boeking etc. Vervolgens doneert de betreffende
webwinkel een bepaald deel van uw aankoop (het percentage
is per winkel verschillend) aan Bethesda voor Peru.
Onze secretaris heeft de proef op de som genomen door een
kaartje bij Greetz te bestellen. Het resultaat is dat er
daadwerkelijk geld naar ons is overgemaakt.

EEN BERICHTJE VAN MEELEVEN
Wilt u naar het doktersechtpaar reageren op hun rondzendbrief
of gewoon een berichtje zenden, dan kan dat via het
e-mailadres van onze stichting of via het adres dat bovenaan
hun rondzendbrief staat.
Zij stellen uw meeleven zeer op prijs.

EEN GROET VAN HET BESTUUR
Het bestuur wenst u gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.
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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 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.

TIP
Wilt u de nieuwsbrief op een
andere manier ontvangen,
post of e-mail of eventueel
beide, laat het ons weten via
telefoon (0318) 48 26 31
of brief (Spikhorst 49, 3927
DC Renswoude),
of zend een e-mail naar
nieuwsbrief@
bethesdavoorperu.nl.

