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NIEUWS UIT PERU
Bij deze nieuwsbrief van het bestuur treft u een uitgebreide
rondzendbrief uit Peru aan. Het artsechtpaar vertelt over een
aantal patiënten die zij dankzij u als donateur konden helpen.
Ook is er goed nieuws over de vrouw van de arts; zij heeft haar
doktersbul gehaald. Het bestuur wil ook via deze weg haar
daarmee van harte feliciteren. Als vervolg daarop moet zij een
jaar in een buitengebied gaan werken. In overleg met het
bestuur van Bethesda voor Peru is besloten een tweede
Betesda-praktijk te starten in Jesús, in het Andes-gebergte.
Een deel van het huis van familie wordt daartoe geschikt
gemaakt. Het bestuur heeft de financiële bijdrage hieraan
kunnen toezeggen t/m december 2014. Door een zorgvuldig
financieel beheer is dat mogelijk, zonder de financiering van de
praktijk in Chepén in gevaar te brengen. Zo kunnen nog meer
arme mensen in het verre Peru geholpen worden.
Eind 2014 zal het bestuur zich buigen over de voortzetting, en
in welke vorm en omvang dit haalbaar is. Wij hebben u als
belangstellende en donateur nu hard nodig om dit financieel
mogelijk te maken.
Graag vragen wij uw gebed voor het werk dat de doktersvrouw
daar gaat verrichten onder moeilijke omstandigheden. En
mogen wij op een (extra) bijdrage van u rekenen om in
december een besluit over continuering aan te durven?
Dank voor uw meeleven en wij wensen u veel leesplezier.
AFSLUITING 2013
Over het jaar 2013 mochten wij via giften, verkoop op markten,
bij presentaties e.d. in totaal € 22.309 ontvangen. Naar Peru
werd € 29.660 overgemaakt. Dit betekent dat we tekort
kwamen en de opgebouwde reserve moesten aanpreken.
Voor 2014 is er meer geld voor Peru nodig. Zie hiervoor
voorgaand bericht over de tweede Betesda-praktijk.

KOPEN MET EEN GOED GEVOEL…
In een vorige nieuwsbrief meldden wij u de mogelijkheid om te
kopen bij CharityMall.nl, waarbij een deel van het aankoopbedrag ten goede kwam aan Bethesda voor Peru. Dit is niet
meer mogelijk; de activiteiten van CharityMall zijn gestopt.
U kunt nog wel steeds uw boeken kopen via Youbedo.com.
Ook dan komt een deel van het aankoopbedrag ten goede aan
onze stichting en daarmee het werk in Peru.
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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.

