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Voorwoord
In dit jaarverslag over 2015 geeft het bestuur van de stichting Bethesda voor Peru weer hoe zij aan
de doelstelling van de stichting vormgeeft.
De belangrijkste opgave is ervoor te zorgen dat de medische post in Chepén, Peru goed kan
functioneren door zowel financiële als andere vormen van ondersteuning vanuit Nederland. En als
het gewenst en mogelijk is, doen wij wat meer.
Zo is er financiële steun gegeven aan de medische post in Jesús, waar onze vrouwelijke arts van
medio 2014 tot juni 2015 een jaar lang een medische praktijk heeft gedraaid. Dat is mede mogelijk
gemaakt door extra donaties.
Ondanks dat baart het bestuur de reeds enkele jaren teruglopende inkomsten uit donaties zorgen.
Wij zullen daarom de komende tijd gaan nadenken hoe wij de toekomst van het project Betesda in
Peru zo goed mogelijk kunnen waarborgen.
Ook een zorg voor het komende jaar is onze bestuurssamenstelling. Onze secretaris heeft
aangegeven nog tot augustus 2016 aan te blijven en de penningmeester liet weten op termijn te
willen stoppen.
Toch overheerst bij mij als voorzitter van deze prachtige stichting het positieve gevoel.
Nog altijd worden wij gesteund door vele donateurs en wordt er geweldig werk verricht door ons
doktersechtpaar in Peru.
Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar en hoopt nog lange tijd via het werk
van het doktersechtpaar de kansarmen in Peru te mogen ondersteunen.
J.J.B.A. Fuchs
voorzitter bestuur
stichting Bethesda voor Peru
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De stichting
Oprichting
De stichting Bethesda voor Peru, statutair gevestigd te Lunteren, is opgericht op 20 augustus 2000.

Doelstelling
In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:
a. het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Peru en meer in het bijzonder in het
noorden van dat land, het (kosteloos) verlenen van medische en daarbij behorende sociale
bijstand, het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen degenen die belast zijn
met het verlenen van zorg en medische hulp aan de bevolking van Peru en het bevorderen van
kennis en bekwaamheden betreffende het bovenstaande;
b. het behartigen van de belangen van de bevolking van Peru op het gebied van de sub a. bedoelde
zorg, ook in overleg met andere groeperingen en instellingen.
De stichting heeft als grondslag de Bijbel, zijnde Gods Woord (art. 1.4 van de statuten).
In het noorden van Peru is ons doktersechtpaar werkzaam. Hij is een Peruaanse arts (in dit verslag
aangeduid als dokter J.) en zijn Nederlandse vrouw (in het vervolg dokter P.) is begonnen als
verpleegkundige en vroedvrouw en in het voorjaar 2014 afgestudeerd als arts. Zij is de schakel in de
communicatie met Nederland. Het echtpaar werkt voor dat deel van de bevolking dat geen
mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de reguliere medische zorg. De praktijk Betesda
verleent de hulp vaak gratis.
Dokter J. werkt vanuit een praktijk in Chepén, die wordt gehuurd. Naast het werk in de praktijk
worden, zover tijd en geld toelaten, zogenaamde "campagnes" uitgevoerd. Deze campagnes vinden
plaats in de wat verderaf gelegen gehuchten en zijn bedoeld om medische zorg en voorlichting over
o.a. hygiëne en basisgezondheidszorg te geven aan mensen waarvoor de reguliere medische hulp
niet bereikbaar is. Indien mogelijk worden deze campagnes voor het gewenste effect meerdere
keren per jaar uitgevoerd. Tijdens een campagne komen de mensen uit de afgelegen bergdorpjes op
ezels, kleine paarden of lopend naar de tijdelijke dokterspost.
Dokter P. zorgt voor administratieve en organisatorische ondersteuning en de communicatie met de
stichting Bethesda voor Peru in Nederland. Daarnaast neemt zij deel aan campagnes en is werkzaam
als arts. Van medio 2014 tot medio 2015 was zij als arts verbonden aan de medische praktijk Betesda
in Jesús.
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In de periode daarna is zij het eerste aanspreekpunt voor de (medische) activiteiten in die regio.
Om hun werk te kunnen doen is het doktersechtpaar afhankelijk van giften uit Nederland. Om die
reden is in 2000 de stichting Bethesda voor Peru opgericht.
De kosten bestaan uit leefkosten, werkkosten (huur praktijk, vervoer, etc.) en kosten van medicijnen,
medische benodigdheden en hulpmiddelen, medische ingrepen en onderzoeken etc.

Registratie
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09115100.

Keurmerk
De stichting heeft geen CBF-keurmerk, omdat de jaarlijkse kosten hiervan te hoog zijn in verhouding
tot het bedrag dat jaarlijks aan donaties wordt ontvangen. Andere keurmerken die in het leven zijn
geroepen genieten onvoldoende bekendheid, waardoor de meerwaarde van een lidmaatschap
ontbreekt. Het bestuur hecht echter aan transparantie en laat daarom sinds 2006 een financieel
jaarverslag opstellen door een accountant.

ANBI
De belastingdienst heeft de stichting Bethesda voor Peru per 1 januari 2008 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 2013 stelt de stichting de benodigde informatie
beschikbaar op www.kennisbankfilantropie.nl en voldoet daarmee aan de ANBI-eisen. De pagina is
rechtstreeks te benaderen via http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/bethesda-voor-peru.
In 2015 is het jaarverslag 2014 gepubliceerd op zowel de eigen website van de stichting als op de
website van de Kennisbank Filantropie.

15-jarig jubileum
Op 20 augustus 2015 is het 15 jaar geleden dat de stichting Bethesda voor Peru is opgericht. Aan dit
jubileum is op bescheiden wijze aandacht besteed. De ontvangers van onze nieuws- en
rondzendbrieven hebben een kleine attentie in de vorm van een boekenlegger bij de brieven van
december ontvangen. Voor de vaste vrijwilligers was er een attentie in de vorm van een boekenbon
van YouBeDo.
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Bestuur
Samenstelling
De samenstelling van het bestuur is in 2015 onveranderd:
De heer J.J.B.A. Fuchs, Lunteren (voorzitter)
Mevrouw M.H. van Lagen-Brunekreef, Renswoude (secretaris)
De heer W.G. Kalis, Barneveld (penningmeester)
Mevrouw G. Malenstein-Duijst, Lunteren (PR)
De heer S. de Boer, Lunteren (PR)
De secretaris heeft te kennen gegeven haar taak te willen neerleggen zodra er een opvolger is, maar
uiterlijk per 1 augustus 2016. Ook is afgesproken om te zoeken naar hulp op het gebied van
financiën. Beiden zijn ultimo 2015 nog niet gevonden.

Vergaderingen
In 2015 heeft het algemeen bestuur 6 keer vergaderd: 4 maart, 26 mei, 23 juni, 26 augustus,
5 oktober en 23 november. Er is viermaal in Lunteren en tweemaal in Renswoude vergaderd.
In het bestuur zijn de financiën, de donaties aan Peru, de ontvangen giften, fondswerving en PR
terugkerende onderwerpen van gesprek. Ook zijn besproken het vervolg van de praktijk Betesda in
Jesús, het jaarverslag 2014, het jaarplan 2016 van de stichting en het werkverslag uit Peru over 2014.

Koninklijke onderscheiding
In april is onze voorzitter, Hans Fuchs, koninklijk onderscheiden voor het vele vrijwilligerswerk dat hij
al jarenlang doet. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een felicitatie waard.
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PR
Website
De website van de Stichting Bethesda voor Peru wordt beheerd en geactualiseerd door een van de
bestuursleden. Bij de provider Novosite in Almere maken we gebruik van een gereduceerd tarief voor
stichtingen. De kosten voor het gebruik van Novosite bedragen € 116 per jaar.
De website bevat, naast de rondzendbrieven van het doktersechtpaar, de nieuwsbrieven van het
bestuur, het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan, ook andere informatie die met Peru te maken
heeft, zoals wetenswaardigheden over het land en recepten. Hiermee is de website aantrekkelijk
voor een bredere doelgroep en het doel is daarmee meer bezoekers te trekken. In 2015 is begonnen
de website ook geschikt te maken voor andere devices dan computer of laptop.

Internet
De stichting Bethesda voor Peru maakt om de bekendheid te vergroten gebruik van internet en staat
vermeld op diverse sites voor goede doelen, waaronder kennisbankfilantropie.nl, www.geef.nl.
Daarnaast is een link opgenomen op o.a. de volgende pagina's: peru.startpagina.nl,
peru.startkabel.nl, peru.allepaginas.nl, ontwikkelingssamenwerking.startkabel.nl, lunteren.com,
lunteren.startbewijs.nl, lunteren.pagina.nu.
De stichting is aangemeld bij boekenwebwinkel youbedo.com. Als kopers van boeken Bethesda voor
Peru als begunstigde selecteren, gaat een deel van het aankoopbedrag naar onze stichting.

Folder
De folder wordt om kosten te drukken in eigen beheer gemaakt, geactualiseerd en geprint. In 2015
zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.

Nieuwsbrief en rondzendbrief
Het bestuur streeft naar een adequate informatievoorziening. Dit gebeurt zowel door berichten op
de website www.bethesdavoorperu.nl als door verzending van een nieuwsbrief van het bestuur en
een rondzendbrief uit Peru per e-mail en per post aan donateurs en belangstellenden die zich
daarvoor aangemeld hebben. Aan ca. 400 adressen is in 2015 tweemaal een nieuwsbrief van het
bestuur met een rondzendbrief uit Peru verzonden. Tussentijdse informatie wordt op de website
geplaatst.
Zowel de kosten voor het drukwerk van de nieuwsbrief en rondzendbrief als de portokosten worden
gesponsord. In 2015 is besloten per 2016 over te gaan op een andere drukker, omdat deze
goedkoper is.
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In december is bij de verzending een brief met presentje gevoegd ter gelegenheid van het 15-jarig
jubileum van de stichting.

Presentaties
Om de bekendheid van de stichting te vergroten en gelden te werven, verzorgt het bestuur op
verzoek een bijeenkomst bij clubs, verenigingen, scholen etc. In september 2015 is een presentatie
gegeven in de Taborkerk in Ede.
Met de werkers in Peru is overlegd over het samenstellen van een informatieve video. Dit verkeert
nog in het stadium van het ontwikkelen van een draaiboek.

Markten en acties
Markten:
De stichting was met een stand aanwezig op de volgende markten:
30 mei: BoerenBeestenmarkt, Bunschoten
10 december: wintermarkt Bunschoten-Spakenburg
Op markten worden vooral zelfgemaakte artikelen verkocht. Deze worden gemaakt door
bestuurslid mevrouw Malenstein en een aantal helpers.
Acties:
Diversen, m.n. verkopen vanuit huis.
De dank van het bestuur gaat uit naar de vrijwilligers die betrokken zijn bij het verzamelen en maken
van de verkoopwaar, degenen die de materialen daarvoor schenken en de vrijwilligers die de
verkoop verzorgen.

Fondswerving / PR-activiteiten
Het bestuur heeft behoefte aan deskundigheid op het gebied van fondswerving. Afgesproken is in
het netwerk te informeren. Dit heeft nog geen resultaten opgeleverd. Het blijft speerpunt voor 2016.
Ook het ontwikkelen van PR-activiteiten vraagt de komende jaren meer aandacht.
Het is helaas niet gelukt het jubileum aan te grijpen om de stichting in de media onder de aandacht
te brengen.
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Beleid
Continuïteit
Het bestuur doet er alles aan de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Dankzij de donateurs, de
inzet van vrijwilligers en een goed financieel beheer is er een financiële basis ontstaan, waarmee de
stichting de maandelijkse bijdrage aan de praktijk in Peru voor enkele jaren kan garanderen. De
werving van gelden is echter een aandachtspunt. In 2015 lagen de inkomsten aan giften lager dan de
uitgaven aan de doelstelling en is evenals in 2013 en 2014 een beroep gedaan op de opgebouwde
reserve. De ondersteuning van de tweede praktijk, in Jesús, is conform verwachting na een jaar
omgezet in een bijdrage waarvoor nog enig medisch werk in de regio kan worden uitgevoerd. Reden
is dat de stichting niet de financiële mogelijkheden heeft om een fulltime werkende tweede praktijk
te faciliteren.
Naar aanleiding van de constatering dat er inmiddels enkele jaren minder gelden binnenkomen dan
eruit gaan, is besloten nader onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid. Dit is voor januari
2016 gepland.

Projecten die voor steun in aanmerking komen
Bij de beoordeling van acties en projecten waarvoor vanuit Peru steun wordt gevraagd aan stichting
Bethesda voor Peru zijn de statuten uitgangspunt. Het moet gaan om een medisch project ten
behoeve van de kansarme bevolking. Bovendien moeten er voldoende financiële mogelijkheden zijn,
zonder de continuering van het primaire gezondheidswerk in gevaar te brengen.
Andere projecten worden kritisch beoordeeld. Hierbij wordt o.a. bezien in hoeverre een project aan
gezondheid gelieerd is, gezondheid bevorderend is of de werkers in Peru in hun werkzaamheden
ondersteunt.
In 2014 behaalde de vrouw van de arts (dokter P.) haar doktersbul. In vervolg op het behalen van
haar bul heeft zij een jaar veldwerk gedaan in het dorp Jesús, van medio 2014 tot medio 2015.
Daarvoor is een medische post ingericht in het dorp, dat het centrale punt is voor 44 gehuchten in de
Andes.
Met deze tijdelijke uitbreiding heeft het bestuur gestalte kunnen geven aan de missie van de
stichting om voor zo veel mogelijk arme mensen in (het noorden van) Peru zorg dichterbij te
brengen. Het bestuur heeft voor de volledige periode (medio 2014 - medio 2015) een bijdrage
kunnen verstrekken, mede dankzij de steun van de donateurs. Voor de rest van 2015 is een bijdrage
gegeven waarvoor er nog wel medisch werk in Jesús kan plaatsvinden, alleen in mindere mate.
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De inkomsten van de stichting zijn onvoldoende om een fulltime werkende tweede praktijk te blijven
faciliteren.
Met het veldwerk en de praktijk in Jesús zijn vele patiënten geholpen. Het gaat vaak om patiënten
met meerdere gezondheidsproblemen, wat blijkt uit het werkverslag dat het bestuur uit Peru heeft
ontvangen.

Financieel beheer
Het bestuur staat voor een verantwoord financieel beheer. Er wordt geen geld belegd. De stichting
maakt uitsluitend gebruik van een lopende rekening en een spaarrekening. Op de lopende rekening
wordt voldoende kapitaal aangehouden om de vergoeding van een kwartaal te kunnen financieren.
Het overige wordt overgeboekt naar een spaarrekening met een gunstiger rentetarief. Het bestuur
stuurt erop om een bedrag ter waarde van drie jaar ondersteuning van één praktijk Betesda in Peru
achter de hand te houden, om ook bij daling of stagnatie in inkomsten in ieder geval nog drie jaar de
voortgang van het project te kunnen garanderen. Daarmee is er ruimte om in de tussentijd de
toekomst van het project veilig te stellen of te heroverwegen. Gelden die dit continuïteitsbedrag
overstijgen zijn beschikbaar voor het financieren van aanvullende wensen en projecten. Als deze van
structurele aard zijn, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt om de continuïteit van de medische
praktijk niet in gevaar te brengen. Doordat sinds enkele jaren een beroep op de reserve moet
worden gedaan, komt het continuïteitsbedrag in zicht. In 2016 zal het bestuur zich hierop beraden.
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Medewerkers en donateurs
Personeel
Stichting Bethesda voor Peru heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur is onbezoldigd en
daarnaast werkt de stichting alleen met vrijwilligers. De artsen in Peru krijgen een vergoeding, maar
hebben geen arbeidscontract met de stichting. Het bedrag dat zij voor hun werkzaamheden krijgen is
dan ook geen salaris maar een tegemoetkoming waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Doktersechtpaar in Peru
Er is regelmatig contact met het doktersechtpaar in Peru. Dit contact vindt hoofdzakelijk per e-mail
plaats. Eens in de paar jaar is er persoonlijk contact doordat (een deel van) de familie naar Nederland
komt. In 2015 is er informeel persoonlijk contact tussen enkele bestuursleden en de dochter van het
gezin geweest.

Vrijwilligers en stagiaires
Stichting Bethesda voor Peru heeft in Nederland een aantal trouwe vrijwilligers die hand- en
spandiensten verrichten. Het bestuur spreekt in dit jaarverslag expliciet haar dankbaarheid uit voor
het werk dat zij doen. Mede door deze vrijwillige inzet kan de stichting Bethesda voor Peru de
overheadkosten beperken. Het vrijwilligerswerk houdt o.a. in: het maken van verkoopwaar voor
markten, het bemannen van een marktkraam, verkopen vanuit huis, het verzendklaar maken van
nieuws- en rondzendbrief, het faciliteren van de vergaderingen en het promoten van de stichting.
De vaste kern vrijwilligers is in 2015 bedankt met een boekenbon in het kader van de viering van het
15-jarig jubileum van de stichting. Het aantal vrijwilligers is op peil gebleven.
Aan vrijwilligers die in Peru willen helpen of stagiaires die in Peru hun stage willen lopen, worden
voorwaarden gesteld. Een daarvan is dat zij in voldoende mate de Spaanse taal beheersen. Als men
zich wil inzetten voor de praktijk Betesda in Peru, is dat voor eigen rekening en risico. Of men ingezet
kan worden, wordt door het doktersechtpaar in Peru beoordeeld. In 2015 zijn via de stichting
Bethesda voor Peru geen vrijwilligers of stagiaires in Peru aan het werk gegaan. Wel hebben enkele
familieleden een bezoek gebracht en meegelopen en -geholpen.

Donateurs
Stichting Bethesda voor Peru heeft circa 100 donateurs, die regelmatig een bijdrage geven. Zonder
hen zou de praktijk in Peru niet kunnen functioneren. Het bestuur is hen dan ook dankbaar voor de
trouwe steun.
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Financiële verantwoording
Kwartaalvergoeding
De werkvergoeding inclusief de tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud bedraagt in
2015, evenals in 2013 en 2014, $ 7.473 per kwartaal.
De samenstelling van de vergoeding is in 2015 licht aangepast naar aanleiding van de mededeling uit
Peru dat de kosten voor internet en telefonie $ 10 lager zijn geworden. Het bestuur heeft besloten
dit bedrag te blijven doneren ten behoeve van het medische werk.
In onderstaand overzicht is de $ 10 toegevoegd aan de post medisch werk.
Daarmee ziet de samenstelling van de vergoeding er voor 2015 als volgt uit:
-

$ 5.811 als basisbedrag

-

$ 471 voor medicijnen en medische instrumenten (aanschaf, onderhoud en reparatie)

-

$ 610 voor medisch werk, zoals kleine dag(deel)campagnes, medische vooronderzoeken
(laboratorium, röntgen etc.) en behandelingen

-

$ 354 voor aidshulpverlening

-

$ 138 voor vervanging arts tijdens vakantie

-

$ 89 voor computer/internet/software

Gehonoreerde wensen en projecten
Het bestuur heeft in 2015 besloten tot de volgende bijdragen:
-

$ 11.500 voor de medische praktijk in Jesús, januari t/m mei 2015. Daarna nog $ 2.835 van juni
t/m december. Daarnaast $ 100 huur/onderhoud praktijk en $ 30 medicijnen per maand.

-

2 x $ 200 voor medicijnvoorraad voor campagnes in de regio Jesús.

-

Met een ontvangen gift van de opgeheven Nederlandse stichting Tandheelkunde Jesús à € 1.500
en met ter plekke door deze stichting achtergelaten materiaal is in 2015 een tandheelkundig
consult geboden aan kinderen van vijf scholen. Het gaat om ca. 1100 scholieren tussen de 6 en
17 jaar.
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Overboekingen voor CM Betesda Chepén en CM Betesda Jesús
Chepén

Jesús

Project
Tandheelkunde
$
$

$

Totaal
$

1e kwartaal *

7.473

7.200

2e kwartaal **

7.473

5.685

3e kwartaal ***

7.473

1.605

9.078

4e kwartaal ****

7.473

1.805

9.278

29.892

16.295

Totaal

*

14.673
1.590

1.590

14.748

47.777

CMB Chepén: standaard kwartaalbedrag.
CMB Jesús: vergoeding $ 2.300 per maand, huur/onderhoud praktijkruimte $ 100 per maand.

**

CMB Chepén: standaard kwartaalbedrag.
CMB Jesús: vergoeding april en mei à $ 2.300, vergoeding juni $ 405, medicijnen 1e en 2e
kwartaal à $ 30 per maand, $ 200 medicijnvoorraad campagnes, huur/onderhoud
praktijkruimte $ 100 per maand.
Project tandheelkunde: een eenmalig project, gefinancierd met een bestemmingsgift van de
opgeheven stichting Tandheelkunde Jesús.

***

CMB Chepén: standaard kwartaalbedrag.
CMB Jesús: vergoeding à $ 405 per maand, huur/onderhoud praktijk $ 100 per maand,
medicijnen $ 30 per maand.

**** CMB Chepén: standaard kwartaalbedrag.
CMB Jesús: vergoeding $ 405 per maand, huur/onderhoud praktijk $ 100 per maand,
medicijnen $ 30 per maand, $ 200 medicijnvoorraad voor campagnes.
Om bankkosten te drukken, wordt het aantal overboekingen beperkt tot vier maal per jaar.
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Overheadkosten
Deze kunnen laag worden gehouden door onder andere:
- altijd "op de kleintjes te letten"
- alleen met vrijwilligers te werken
- sponsoring van diverse zaken. In 2015 ging dat o.a. om:
o

de drukkosten van de nieuws- en rondzendbrief;

o

de portokosten van de nieuws- en rondzendbrief;

o

schenking van diverse ingrediënten en materialen voor de producten die op o.a. markten
worden verkocht;

o

sponsoring van divers drukwerk, o.a. de folder en voor de verkoopwaar.

Staat van baten en lasten over 2015
Baten
Donaties, giften en legaten

17.655

Lasten
Algemene kosten
Subsidies Peru
Financiële baten en lasten

1.704
42.780*
131
44.615

Tekort

-26.960

* dit betreft beide praktijken: Chepén en Jesús
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Balans 2015
Toelichting
Het bestuur staat voor een verantwoord financieel beheer. Het bestuur stuurt erop om een bedrag
ter waarde van drie jaar ondersteuning van één praktijk Betesda in Peru achter de hand te houden.
Dit om ook bij daling of stagnatie in inkomsten nog drie jaar de voortgang van het project te kunnen
garanderen. Hierdoor is er ruimte om in de tussentijd de toekomst van het project veilig te stellen of
te heroverwegen. Gelden die dit continuïteitsbedrag overstijgen zijn beschikbaar voor het
financieren van aanvullende wensen en projecten. In geval deze van structurele aard zijn, wordt een
zorgvuldige afweging gemaakt om de continuïteit van de medische praktijk niet in gevaar te brengen.
In 2015 heeft het bestuur besloten om na het afronden van het vervolg op de artsenopleiding van de
vrouw van de dokter, zijnde een jaar werken in een afgelegen gebied i.c. de regio Jesús, de financiële
ondersteuning van de praktijk Jesús af te bouwen. Voor deze ondersteuning is in 2014 en 2015 een
beroep gedaan op de gelden boven het continuïteitsbedrag. De mate waarin nog financiële
ondersteuning is geboden na het afgesproken ondersteuningsjaar is gebaseerd op de financiële
mogelijkheden.
Balans per 31-12-2015
ACTIVA

PASSIVA

VLOTTENDE ACTIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Vorderingen

Algemene reserve

Overlopende activa

48

65.895

KORTLOPENDE SCHULDEN

Liquide middelen

66.745

Overlopende passiva

Totaal

66.793

Totaal

898
66.793

Jaarrekening
Het Betuwsch Accountantskantoor in Ochten heeft een financieel jaarrapport over 2015 opgesteld
en een samenstellingsverklaring afgegeven.

Pagina 15

Jaarverslag 2015

28 juni 2016

Verslaglegging medische praktijk Betesda in Peru
Het doktersechtpaar brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van stichting Bethesda voor Peru.
Over 2015 betreft dit een werkverslag van de praktijk Chepén en een verslag over de (tijdelijke)
praktijk in Jesús.
Daarnaast is een verslag uitgebracht van het tandheelkundig preventieproject dat op vijf scholen is
uitgevoerd, gefinancierd met een bestemmingsgift.
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