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RONDZENDBRIEF
Het bestuur wil u allereerst bedanken voor uw niet aflatende
betrokkenheid bij het werk van ons dokterspaar in Peru. Zonder
u zou het werk in Peru niet gedaan kunnen worden.
In bijgaande rondzendbrief uit Peru, die er anders uitziet dan
gebruikelijk, doet ons dokterspaar verslag van hun ervaringen.
Zij betrekken u bij hun werk en leven aan de hand van foto’s.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
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YOUBEDO
Koopt u weleens boeken via Internet? Bijv. via bol.com? Wij
bevelen u een goed alternatief aan.
Als u uw boeken via www.YouBeDo.nl koopt, kunt u Bethesda
voor Peru steunen. De boekenprijs is hetzelfde als ergens
anders. Het kost u dus niets extra. Nadat u uw boeken heeft
gekozen en uw gegevens ingevuld, kunt u uit een hele lijst
goede doelen er een kiezen waar 10% van het aankoopbedrag
aan wordt gedoneerd. Natuurlijk vragen wij of u dan Bethesda
voor Peru wilt kiezen. Van harte aanbevolen.
NIEUW BIJ BETHESDA VOOR PERU: SMS DONEREN
Vanaf nu is het mogelijk om ook via SMS te doneren. Het gaat
heel eenvoudig: SMS DONATIE 395 naar 1008.
Dit kost u slechts 1 SMS berichtje uit uw bundel of van uw
prepaid tegoed. U ontvangt een gratis retour SMS bericht met
een link en unieke validatiecode waarmee u een eenmalige of
doorlopende machtiging kunt afgeven aan het goede doel. In
dit geval is dat Bethesda voor Peru, want Bethesda voor Peru
heeft 395 als nummer.
BEDANKT GULLE GEVERS
Vorig jaar is er een actie geweest waarbij veel mensen lappen/
lapjes stof, knopen, ritsen, band, garen enz. hebben gegeven
via de kerk in Lunteren. Dit voorjaar kregen wij van een
mevrouw uit Renswoude zelfs een aantal dozen vol lappen
stof, linten, enz. Een van onze bestuursleden maakt daar
samen met anderen mooie spullen van, verfraait bestaande
spullen en maakt deze daarmee uniek voor verkoop aan huis,
op markten of tijdens presentaties. De opbrengst komt ten
goede aan het werk in Peru.
Via deze weg willen wij alle gevers hartelijk bedanken.
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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.
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 niet alleen lezen over
Peru, maar ook weten hoe
Peru smaakt? Probeer de
recepten op onze website!
Onlangs hebben wij ons
kookboek aangevuld met 3
recepten voor Peruaanse
tapas. Wij zijn benieuwd
naar uw ervaringen!

