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Wijziging in de bestuurssamenstelling:
Per 31 juli is mevrouw M.H. van Lagen-Brunekreeft uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel

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).

De doelstelling wordt vormgegeven door het doktersechtpaar (Peruviaanse man en Nederlandse
vrouw) in het noorden van Peru. Zij hebben een medische praktijk in Chepén voor mensen uit
Chepén en omgeving. Daarnaast bezoeken zij door middel van zogenaamde ‘campagnes’ verderaf
gelegen gehuchten rond Chepén en in de regio Jesús voor het geven van medische zorg en
voorlichting over o.a. hygiëne en basisgezondheidszorg. Het medisch werk richt zich op dat deel van
de bevolking dat geen mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de reguliere medische zorg.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt wordt de zorg gratis of tegen een kleine vergoeding
verleend.
In het bergdorp Jesús, een centraal punt voor 44 gehuchten in het Andes-gebergte, wordt bij een
paticulier een klein vertrek gehuurd ,bedoeld als uitvalsbasis voor medische hulp voor een aantal
dagen per maand.

Deze post is belangrijk om aan zoveel mogelijk arme mensen in (het noorden van) Peru medische
zorg te verlenen.

De bestuurs activiteiten
Door drukke werkzaamheden was onze secretaris halverwege het jaar gedwongen te stoppen met
haar activiteiten voor de stichting. De penningmeester gaf aan dat hij gefaseerd wilde terugtreden.
Om die reden lag het accent bij het bestuur in het zoeken naar kandidaten voor deze twee functies.
Aan het eind van het jaar werd iemand bereid gevonden het penningmeesterschap in de loop van
2017 over te nemen. We hopen in het komende jaar ook succesvol te zijn in het vinden van een
secretaris.
Het werven van donateurs kwam door tekort aan menskracht op de achtergrond, maar zal het
komende jaar hoge prioriteit krijgen. Met een kompleet bestuur zal dat ongetwijfeld lukken.

Financieel beleid en toekomst
Beleidsuitgangspunt is steeds geweest dat er een reserve beschikbaar is ter waarde van minimaal
drie jaar ondersteuning van één medische praktijk in Peru. Dit om voldoende tijd te hebben om
maatregelen te treffen, zodra het vermogen dit bedrag nadert. De laatste jaren blijven de inkomsten
achter bij de uitgaven, waardoor deze grens in zicht komt. Ook in 2016 vielen de inkomsten tegen en
is er met het doktersechtpaar bekeken welke maatregelen er op termijn mogelijk getroffen moeten
worden om het medisch werk in Peru te kunnen blijven uitvoeren.
Toch geloven wij als bestuur in een positieve toekomst van onze stichting en een voortzetting van
het geweldige medische werk van het doktersechtpaar voor de allerarmsten in het noorden van
Peru.

