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Geachte donateur,
Vorig jaar hebben wij u omstreeks dezelfde tijd op de hoogte gebracht van het feit dat de familie
Aldave Pita – Roseboom de samenwerking met de Stichting Bethesda voor Peru eenzijdig had
beëindigd.
Wij hebben in diezelfde brief aangegeven dat de communicatie met Peru al enige tijd moeizaam
verliep, dat wij op verschillende vragen geen antwoord hadden gekregen en dat wij ons
genoodzaakt zagen een deskundige in te schakelen om een en ander voor ons te onderzoeken en ons
juridisch advies te geven.
Tot slot hebben wij u geadviseerd uw donatie tot nader order stop te zetten.
Wij willen u met deze brief laten weten wat we als bestuur in de achter ons liggende maanden
hebben gedaan en wat er nog gedaan moet worden.
In het afgelopen jaar heeft Pela aangegeven dat zij niet meer werkzaam is in de praktijk van Betesda
en ook de administratieve taken voor Betesda heeft beëindigd. Dit betekent dat wij als bestuur met
José moeten communiceren.
Wij hebben de zaken die we met hem wilden bespreken in het Spaans laten vertalen, aan hem
toegestuurd en daar vervolgens met behulp van een tolk telefonisch met hem over gesproken. De
uitkomst van dit gesprek en de resultaten van het onderzoek dat wij hadden laten instellen, zijn in
het bestuur uitvoerig aan de orde geweest en dat kostte meer tijd dan wij hadden ingeschat.
De huidige stand van zaken is, dat wij er naar streven binnen enkele weken opnieuw telefonisch
contact met José te hebben. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit gesprek in hoge mate bepalend zijn
voor de wijze waarop we als stichting al dan niet verder kunnen gaan.
Wij zijn ons ervan bewust dat met deze brief lang niet al uw mogelijke vragen zijn beantwoord,
maar meer kunnen we u op dit moment niet meedelen. Dat hopen wij binnen afzienbare tijd wel te
kunnen doen.
Bidt u met ons mee om wijsheid?
Met hartelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting Bethesda voor Peru,
Hans Fuchs
voorzitter
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