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NIEUWS OVER CMB PERU
Nadat het verplichte jaar veldwerk dat onze dokter in vervolg op
haar studie moest doen, was afgerond, heeft het bestuur
besloten voor de rest van 2015 een bijdrage te geven waarvoor
er nog wel medisch werk in Jesús kan plaatsvinden, alleen in
mindere mate. Onze inkomsten zijn helaas niet voldoende om
een fulltime werkende tweede praktijk te blijven faciliteren.
Voor 2016 heeft het bestuur besloten een bijdrage aan Betesda
Peru te geven ter waarde van de vergoeding voor Chepén van
$ 2.401 per maand. En daarnaast nog $ 202,50 per maand
voor medisch werk in (de regio van) Jesús. Het is aan het
artsenechtpaar om te bezien of dit via campagnes of
anderszins ingezet kan worden.
Het vele werk in Peru vraagt een stabiele inkomstenbron. Wij
zijn blij met uw betrokkenheid en bijdrage. Wilt u ons helpen om
waar mogelijk ons werk in uw omgeving bekend te maken en te
vragen om ons ook financieel te steunen, zodat het werk in
Peru doorgang kan vinden? Alvast hartelijk dank!
BEDANKT!
Gedurende het jaar krijgen wij van velen een bijdrage voor het
werk in Peru. Dit wordt zorgvuldig geregistreerd en u kunt
ervan uitgaan dat dit goed terecht komt. Onze overheadkosten
zijn zeer laag, mede door de inzet van vrijwilligers en bijdragen
van sponsors. Wij willen via deze weg ieder die dit jaar een
bijdrage heeft gegeven hartelijk bedanken.
JUBILEUM
Afgelopen augustus bestond de stichting Bethesda voor Peru
15 jaar. We zijn dankbaar dat we al die tijd met uw hulp via ons
doktersechtpaar van betekenis konden zijn voor de allerarmsten in Noord-Peru. Dit in afhankelijkheid van onze Heere.
HULP GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid met verstand van
financiën en naar een opvolger voor onze secretaris.
Kunt u ons helpen? Of kent u iemand die zijn/haar kennis voor
dit mooie werk wil inzetten? Wij horen het graag!
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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 bel mevrouw Malenstein
op nummer (0318) 48 26 31.
Wij verzorgen graag een
presentatie over Peru.
Hierdoor krijgt u een goed
beeld van de situatie en het
werk.
TIP
Wilt u de nieuwsbrief op een
andere manier ontvangen?
Post of e-mail of eventueel
beide?
Laat het ons weten
via tel. (0318) 48 26 31, brief
(Spikhorst 49, 3927 DC
Renswoude) of e-mail
nieuwsbrief@
bethesdavoorperu.nl.

LEESVOER
Meer lezen over alles wat met goede doelen te maken heeft? Over donaties, nalatenschap,
vrijwilligerswerk enz.? Bezoek dan eens de website www.cigd.nl.

