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Website La Sonrisa Naranja gehackt
Sinds enige tijd is de website van La Sonrisa Naranja niet goed
meer te bereiken, de site is geïnfecteerd met malware.
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Stichting La Sonrisa Naranja
Admiraliteitskade 75 Z
3063 EE Rotterdam
T: 010-4529846
E: info@lasonrisanaranja.nl
W: www.lasonrisanaranja.nl

Als er ingelogd wordt op de site is er gedurende 30 seconden
geen probleem, klik je dan binnen deze 30 seconden op een volgende pagina dan is er wederom gedurende 30 seconden geen
probleem, echter na deze 30 seconden wordt de site overgenomen door een andere site.
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe site, maar door
drukke bezigheden kan dit nog enige tijd op zich laten wachten.

Uitbreiding van het team van La Sonrisa
Naranja op natuurlijke wijze……
Els en Gonzalo verwachten in november hun tweede kindje.
Het hele team van La Sonrisa Naranja ziet deze gezinsuitbreiding
met vreugde tegemoet.
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Financiën
Financieel is 2012 een heel voorspoedig jaar geweest en konden daardoor een flink aantal van de gestelde doelen gerealiseerd worden.
Zo kon er een echoapparaat aangeschaft worden waardoor een flink
aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis achterwege kan blijven.
Verder is het mogelijk, door enkele eenmalige giften, een proefjaar te
starten met 24 uurs zorg, afhankelijk van het feit of deze nieuwe dienstverlening voldoende eigen inkomsten kan genereren en of de financiën
van de stichting een bijdrage kunnen leveren wordt aan het eind van dat
jaar besloten of de service voortgezet kan worden. Duidelijk is wel dat
deze dienstverlening niet kostendekkend uitgevoerd kan worden zodat
ondersteuning uit Nederland noodzakelijk blijft. Ondertussen is wel gebleken dat bijna elke nacht zich wel patiënten melden, dit ondanks het
feit dat een aanzienlijk hoger tarief in rekening wordt gebracht
Dokter Gloria aan het
werk

Elke nacht
melden zich
wel patiënten

Zorgon
Zorgon is een bedrijf dat zich toelegt op Informatiemanagement & ICT
voor de zorg.
Een van de partners van het bedrijf is een bekende van Els uit haar
vroegere woonplaats Alblasserdam.
Zorgon heeft voor dit jaar een substantiële gift aan La Sonrisa Naranja
toegezegd en ook een stukje over La Sonrisa Naranja in haar bedrijfsnieuws geplaatst.

Els wordt eindelijk Ecuadoriaans arts.
Hoewel Els al jaren werkzaam is als arts in Ecuador is ze nog steeds niet
officieel toegelaten om medische handelingen te verrichten.
Dat ze dit wel kan doen is omdat ze onder de verantwoording werkt van
“dokter” Gonzalo.
Enkele jaren geleden heeft ze al wel haar Nederlandse diploma’s laten
registreren, maar in Ecuador ben je wettelijk verplicht een jaar lang in
dienst van de overheid je beroep uit te oefenen alvorens je officieel als
arts toegelaten wordt.
Het probleem is echter dat de overheid je naar elke onherbergzame plek
kan sturen.
Echter nu Els in verwachting van haar tweede kind is, kan ze een beroep
doen op de regeling dat ze zelf een keuze kan maken uit de beschikbare
plaatsen en bovendien kan ze binnen dit jaar ook aanspraak maken op
ouderschapsverlof.
Een uitgelezen gelegenheid dus!

Summerschool is leuk en
je leert er ook nog wat.

Voor meer informatie abonneer u op deze nieuwsbrief via info@lasonrisanaranja of kijk op

NIEUWSBRIEF 2

Pagina 3

Berichten van Els
Hallo allemaal,
Soms moet ik goed nadenken voordat ik precies weet wat ik in de
nieuwsbrief zal zetten. Dit keer is dat anders, we hebben namelijk
ontzettend veel activiteiten gehad.
Ten eerste was er de zomervakantie die hier dus in de regentijd en
de winter valt. Gedurende deze periode zitten veel kinderen thuis
zonder een duidelijke bezigheid. Al enkele jaren heeft de stichting
een vakantiecursus georganiseerd voor kinderen tussen de 4 en 10
jaar. Ten eerste wordt er dan veel geknutseld en geknipt, maar ook
wordt er bijles gegeven, zodat ze straks op school een betere basis
hebben om verder te studeren. Het is altijd een lust om deze
kinderen te zien genieten. Elke dag werd afgesloten met een bekertje
yoghurt en een stukje fruit.
Een en al aandacht voor
de cursus
verpleegkundige

Dit helpt
deze
vrouwen om
extra
inkomen te
genereren

Tijdens dezelfde periode hebben we ook een basiscursus verpleging
georganiseerd voor ongeveer 15 mensen. Zij weten nu hoe ze een
injectie moeten plaatsen, hoe ze een infuus moeten zetten en ook
kunnen ze de bloeddruk opnemen. Dit helpt deze vrouwen om een
beetje extra inkomsten te generen, aangezien er altijd veel mensen
worden gezocht die deze handelingen thuis kunnen uitvoeren. Allemaal waren ze erg enthousiast wilden graag doorstuderen in het volgende blok
.
Ter afsluiting van de cursus verpleegkunde hebben we een open huis
georganiseerd. Hierbij hebben alle professionals in de stichting een
presentatie gegeven over uiteenlopende onderwerpen als
mondhygiene, het uitstrijkje, vaccinatie en de bloeddruk. Verder zijn
er gratis gebitscontroles, borstonderzoek, urineonderzoek uitgevoerd.
De kersverse afgestudeerden konden direct hun nieuwe vaardigheden laten zien, aangezien er gratis vitamine-injecties werden
gezet en de bloeddruk werd opgenomen.
De twee volgende dagen hadden we opnieuw een medisch project
zoals we vaker organiseren: in totaal hebben bijna 400 patienten een
gratis medisch of tandheelkundig consult ontvangen inclusief een
behandeling met medicamenten.
Direct na het medisch project zijn we begonnen met een nieuwe
diensverlening; vanaf 8 april zijn we 24 uur per dag open. Dit betekent dat we ook ´s nachts en in het weekend open zijn. Uiteraard
moeten zitten we nog niet elke nacht vol zoals een eerste hulp post,
maar de eerste patienten zijn al geweest en steeds meer mensen
weten van onze nieuwe service. In de komende weken zal deze service zich steeds verder uitbreiden en na een jaar zullen we evalueren
hoe het project is verlopen.

Prikken kan je ook leren!

Mede dankzij uw steun hebben we de afgelopen maanden zoveel
kunnen uitvoeren en kunnen we doorgaan met de verbetering van de
medische hulp door de stichting La Sonrisa Naranja. Heel erg bedankt!
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Wings of Support
Wings of Support is een particulier initiatief
van de medewerkers van KLM en Martinair.
Getracht wordt kinderen, in landen waar deze
maatschappijen op vliegen , te helpen aan
onderdak en onderwijs.
Via een van onze donateurs zijn we in contact gekomen met deze organisatie en ondertussen zijn vertegenwoordigers van Wings of Support (leden van
het vliegend personeel van KLM op Guayaquil) op bezoek geweest
bij La Sonrisa Naranja in Guayaquil.
Door La Sonrisa Naranja worden reisjes, op bescheiden schaal,
voor kinderen uit de wijk georganiseerd, jaarlijks is er de vakantiekinderschool en ook worden twee voetbalteams ondersteund.
Aan Wings of Support is de vraag voorgelegd of zij een substantiële bijdrage aan deze activiteiten kunnen leveren zodat tot uitbreiding en verbetering hiervan gekomen kan worden.
We hopen dat een en ander in de komende tijd zijn beslag zal krijgen zodat we in het vervolg met een “partner” naar Guayaquil
kunnen vliegen.

Een keur van activiteiten
In september bestaat de Stichting La Sonrisa Naranja zes jaar.
In die zes jaren heeft de door onze stichting ondersteunde Fundacion La Sonrisa Naranja in Guayaquil een stormachtige ontwikkewling doorgemaakt.
Begonnen in een hokje van 4x6 meter en twee dokters die ook niet
precies wisten wat de toekomst zou brengen maar die wel met een
zeker fanatisme en idealisme begonnen aan wat zij als hun opdracht beschouwden: het verschaffen van betaalbare medische
zorg in een omgeving waar dit zeker niet vanzelfsprekend was.
Als we nu zien wat daar nu van terecht gekomen is dan kunnen we
stellen dat veel van hun ideeën gerealiseerd zijn.
De fundacion kan haar werkzaamheden uitvoeren in twee mooie
gebouwen tezamen met 9 medewerkers: dokters, verloskundigen,
tandartsen,een laborant en ondersteunende medewerkers.
Het is een zodanig goed functionerende organisatie geworden dat,
vanuit de eerste doelstelling het genezen van zieken, ook aandacht
gegeven kan worden aan het voorkomen van ziekten en het verbeteren van de leefomstandigheden in de wijk.
Zoals in vorige nieuwsbrieven al beschreven zijn aan de primaire
taken een aantal afgeleide activiteiten gekoppeld die tot doel hebben de algemene leefstandaard te verhogen.
De primaire aandacht gaat hierbij uit naar de jeugd: direct na de
geboorte wordt hulp geboden bij de verzorging van de babies, in de
schoolvacanties wordt de summerschool georganiseerd, zo nu en
dan worden er voor kinderen die nauwelijks de wijk uit gaan uitstapjes georganiseerd en verder worden ook twee voetbal teams
ondersteund.
Voor volwassenen worden er diverse cursussen georganiseerd onder meer voor hulpverpleegkundigen en op het gebied van voeding.
Aan al deze activiteiten worden door velen met veel enthousiasme
deelgenomen

Op zo’n diploma kan je
trots zijn

Met een
“partner” naar
Guayaquil
vliegen

Tandenpoetsen moet je
ook leren

