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NIEUWS UIT PERU
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het starten van
een tweede Betesda-praktijk in Jesús, in het Andes-gebergte.
De vrouw van onze arts vervult hier het verplichte jaar werken
in het buitengebied als vervolg op het halen van haar
doktersbul. U leest hier meer over in bijgaande rondzendbrief.
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Het bestuur heeft de financiële bijdrage hiervoor voor dit jaar
kunnen garanderen. Daarbij voelen wij ons gesteund door
velen van u die gehoor hebben gegeven aan onze oproep om
een (extra) bijdrage. Dank u wel daarvoor.

Bestuur:
J.J.B.A. Fuchs, voorzitter
W.G. Kalis, penningmeester
mw. M.H. van Lagen, secretaris

Inmiddels functioneert deze praktijk een half jaar. Deze maand
wordt besloten in welke mate wij volgend jaar een financiële
bijdrage kunnen blijven leveren.

mw. G. Malenstein (PR)
S. de Boer (PR)

MEER INFORMATIE?
Graag vragen wij uw meeleven en gebed voor zowel van de
doktersvrouw in Jesús als voor het werk van haar man in
Chepén.

UW STEENTJE BIJDRAGEN?
Op onze website zijn de verschillende manieren weergegeven
waarop u een donatie kunt doen. Klik hiervoor op de website in
het overzicht links op het kopje ‘donateurs’. Wilt u rechtstreeks
via internet doneren, dan zijn daarvoor diverse mogelijkheden.
Voor degenen die deze nieuwsbrief in digitale vorm ontvangen,
via https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=395
komt u rechtstreeks op de juiste pagina.
Krijgt u de nieuwsbrief nog niet digitaal en wilt u dat wel? Zie
het berichtje ‘Tip’ hiernaast.
MEER INFORMATIE?
De stichting brengt jaarlijks een verslag uit over de activiteiten.
Dit wordt gepubliceerd op de website van de Kennisbank
Filantropie (www.kennisbankfilantropie.nl).
Binnenkort vindt u dit ook terug op onze eigen website.

EEN GROET VAN HET BESTUUR
Het bestuur wenst u gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2015.

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.

