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NIEUWS UIT PERU
Het verplichte jaar veldwerk dat de vrouw van de dokter in
vervolg op haar studie moest doen, zit erop. Met dat werk en
de praktijk in Jesús heeft zij vele patiënten kunnen helpen. Eind
december stond de teller al op 1800 patiënten. Het gaat vaak
om patiënten die met meerdere gezondheidsproblemen
kampen. Het bestuur heeft voor het volledig veldwerkjaar (juni
2014 - mei 2015) een bijdrage kunnen verstrekken, mede
dankzij de steun van onze donateurs. Inmiddels is besloten
voor de rest van dit jaar 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.
Graag vragen wij uw meeleven en gebed voor het werk van het
artsenechtpaar in zowel Jesús als in Chepén.
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MEER INFORMATIE?
UW STEENTJE…
Het jaar 2014 hebben we afgesloten met een bedrag van ruim
€ 20.000 aan giften. Wij willen bij dezen iedereen die vorig jaar
heeft bijgedragen hartelijk danken!
De uitgaven lagen hoger, maar dankzij een reserve die we
achter de hand hebben, heeft dat geen problemen opgeleverd.
De verhouding tussen inkomsten en uitgaven heeft nadrukkelijk
de aandacht van het bestuur. Blijft u ons steunen?
CADEAUTJE
Bent u op zoek naar een presentje of kerstcadeautje voor uw
club of organisatie? Denkt u dan eens aan ons. Enkele dames
maken al jaren leuke cadeautjes voor een klein prijsje. Zij zijn
heel creatief in het bedenken van iets origineels (in overleg met
u). De opbrengst is voor de medische hulp in Peru. Interesse?
Bel met mevrouw Malenstein op (0318) 48 26 31.
WEBSITE
Onze website wordt aangepast, zodat deze ook fijn te lezen is
op een telefoon of tablet. Nog niet alles staat er goed en
volledig op, maar we werken er hard aan.
Een goede reden om de komende tijd nog eens een bezoekje
aan de website te brengen.

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
telefoon (0318) 48 26 31
of brief (Spikhorst 49, 3927
DC Renswoude),
of zend een e-mail naar
nieuwsbrief@
bethesdavoorperu.nl.

TROTS
Onze voorzitter is Koninklijk onderscheiden! Hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook
vanaf deze plaats: Van harte gefeliciteerd!

