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Geachte donateurs,
Met deze nieuwsbrief brengen wij als bestuur van Stichting Bethesda voor Peru u als donateurs
en betrokken achterban op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de relatie tussen José
en Pela en het bestuur. De reden dat wij deze informatie nu in deze nieuwsbrief aan u
verstrekken, is de mededeling uit Peru, die ons bereikte via de Lunterse Krant van 17 februari jl.
In de rubriek “Een medeburger schrijft” heeft de redactie van de Lunterse Krant een ingezonden
brief van José en Pela gepubliceerd. In dit ‘dankbericht’ delen Jose en Pela tevens mee dat met
ingang van januari 2018 de samenwerking met de Stichting Bethesda voor Peru is beëindigd.
Zie hiernaast de brief, zoals die in de Lunterse Krant stond afgedrukt.
Deze ingezonden brief is zonder vooraankondiging bij het bestuur in de Lunterse Krant geplaatst.
Het moge duidelijk zijn dat deze onverwachte publicatie met daarin expliciet vermeld de
éénzijdige opzegging door José en Pela van de samenwerking met de Stichting, ons als
bestuur heeft geschokt. Dit temeer omdat wij met Jose en Pela nog in een proces zitten van
opheldering van zaken (zie verderop in deze nieuwsbrief).
De familie Aldave Pita – Roseboom geeft aan het werk in Peru voort te zetten, maar doet dat
vanaf januari 2018 blijkbaar los van de Stichting Bethesda voor Peru. Deze mededeling roept
bij het bestuur (en op het moment dat u dit leest ongetwijfeld ook bij u) de vraag op hoe de familie
Aldave Pita – Roseboom dit zonder de financiële ondersteuning van de stichting denkt te gaan
doen. Het is immers nog maar een jaar geleden dat, vanwege de overstromingen in het gebied
waar de familie werkzaam is, om een extra financiële ondersteuning gevraagd werd om de de
getroffen bevolking in de bergen de noodzakelijke medische hulp te kunnen geven.
Het is u als donateur ongetwijfeld opgevallen dat de nieuwsbrief en de rondzendbrief in december
2017 niet zijn verschenen. De reden daarvan is de zogenaamde ‘kink in de kabel’ die de laatste
maanden is ontstaan in de relatie tussen José en Pela en het bestuur.
Onderstaand informeren wij u op hoofdlijnen over de feiten en omstandigheden die helaas tot
deze kink in de kabel hebben geleid.
Onze nieuwe penningmeester heeft kort na zijn entree in mei vorig jaar, na instemming door het
bestuur, aan José en Pela te kennen gegeven dat hij graag persoonlijk met hen wilde
kennismaken en tevens een beeld wilde krijgen van het reilen en zeilen van de Betesdapraktijk in
Peru. Aanvankelijk werd daar door Pela (contactpersoon tussen Peru en het bestuur)
enthousiast op gereageerd. Naarmate er meer over de invulling van het bezoek
gecommuniceerd werd, kwam er vanuit Peru de nodige weerstand. Tot onze stomme verbazing
werden er voorwaarden aan het bezoek gesteld en drempels opgeworpen. Dit riep bij ons als
bestuur logischerwijs kritische vragen op… en baarde ons zorgen.
Het voorgenomen bezoek aan Peru werd in de ijskast gezet en wij legden onze vragen begin
oktober vorig jaar per brief aan de familie Aldave Pita – Roseboom voor. Vrij snel kwam de
reactie uit Peru dat José en Pela de samenwerking met de Stichting Bethesda voor Peru wilden
beëindigen. Dit éénzijdige besluit van José en Pela verraste ons als bestuur totaal.
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid en om José (die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst)
volledig duidelijkheid te verschaffen over de feiten en omstandigheden van de zeer lastige
ontstane situatie, hebben wij ervoor gekozen om relevante correspondentie dienaangaande
alsmede onze vragen in het Spaans te laten vertalen, zodat wij de zekerheid hebben dat José
exact weet waar het om gaat. Dat heeft al met al iets meer tijd gekost dan wij gedacht hadden.
En terwijl wij in afwachting zijn van de reactie uit Peru, met name van José, werden wij afgelopen
weekend volledig verrast door de ingezonden brief van José en Pela in de Lunterse Krant.
U zult op basis van het bovenstaande begrijpen dat wij als bestuur van de Stichting Bethesda
voor Peru momenteel met meerdere onbeantwoorde vragen zitten. Om deze vragen
beantwoord te krijgen, zijn wij als bestuur genoodzaakt om onderzoek te (laten) verrichten naar
de feitelijke situatie in Peru. Teneinde hierbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten, delen wij u
mede dat wij juridisch advies zullen inwinnen hoe wij het beste kunnen handelen.
Het bovenstaande betekent ook dat wij u adviseren om uw donaties tot nader order stop te
zetten. Wij zullen u de komende tijd door middel van een nieuwsbrief of via de website van onze
Stichting van relevante ontwikkelingen op de hoogte stellen.
De huidige omstandigheden stemmen ons verre van vrolijk, maar wij maken wel van deze
gelegenheid gebruik om u als donateurs zeer hartelijk te danken voor de in 2017 gedane giften.
Wij vragen u om José en Pela en het bestuur te gedenken in uw gebeden.
Met hartelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Bethesda voor Peru,
Hans Fuchs, voorzitter.
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INGEZONDEN BRIEF
Dankbericht
Aan de vooravond van het vieren van 25 jaar
samen in Peru en het bevoorrechte medische
werk in dienst aan onze medemensen continue
uit te mogen voeren (vooral aan degenen die de
grootste hebben), nemen we van de
gelegendheid gebruik, een moment van
dankbaarheid langs deze weg te uiten.
Dank aan God en u, Nederlanders, die ons de
zéér waardevolle steun met hun gebeden en
goederen hiervoor hebben gegeven. In het
materiele, was dat vanaf het begin op een
persoonlijke manier en werd het later, in
september 2000 geformaliseerd via de Stichting
Bethesda voor Peru (SBVP).
We bedanken ook alle personen die op
bepaalde tijd het SBVP bestuur vormden, en
daar hun tijd en capaciteit onbaatzuchtige aan
gaven, in gedachten houdend dat alles wat we
samen deden, dat deden als voor de Heer.
In september 2000 versloegen we dankzij de
Lunterse krant het begin van het werk met de
SBVP. Nu, via hetzelfde kanaal, berichten we
het officiële eind dat er sinds januari 2018 is
gekomen aan de samenwerking met die SBVP.
Tegelijkertijd danken we onze God die ons in
staat stelt om het medisch werk onder de armen
als familie Aldave Pita - Roseboom voort te
zetten. Onder veel dank sluiten we af, en
wenzen jullie God’s rijke zegen.
Hartelijke groet,
José en Pela Aldave Pita – Roseboom.
bethesdamedics@live.com

