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Gezellige bijeenkomst

Voor La Sonrisa Naranja is het afgelopen jaar bijzonder succesvol
geweest. Immers, 2012 is het jaar geweest waarin we de zorg,
middels een nieuwe kraamkliniek, behoorlijk hebben kunnen uitbreiden.
Ook blijft het aantal patiënten gestaag toenemen, in het archief
zijn nu al meer dan 6000 patiëntendossiers opgeslagen en dagen
waarop er meer dan 20 consulten zijn geweest, zijn geen uitzondering.

Regenseizoen, ook voor Cody hondenweer!

Stichting La Sonrisa Naranja
Admiraliteitskade 75 Z
3063 EE Rotterdam
T: 010-4529846
E: info@lasonrisanaranja.nl
W: www.lasonrisanaranja.nl

Wel blijft de personele bezetting van de kliniek voortdurend de
nodige aandacht vragen. Door de lage vergoedingen die de stichting betaalt aan de medewerkers om daardoor de tarieven laag te
kunnen houden en de omgeving waarin er gewerkt moet worden,
veroorzaken dat, zodra er zich beter of beter betaald werk aandient de stichting weer op zoek kan naar een vervanger.
Dit is een van de redenen waarom Els besloten heeft de opleiding
tot echograaf te gaan volgen, zodat de stichting voor het maken
van echo’s, een zeer succesvolle activiteit, minder afhankelijk
wordt van derden.
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Meer dan 6000 patiëntendossiers

Ook
‘s nachts
naar de
dokter

NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF 1

Ondertussen hebben we voor het nieuwe jaar weer een heel programma
opgesteld met als belangrijkste punt de uitbreiding van de openingstijden.
Door enkele grote giften zijn we in staat om gedurende een proefperiode
van een jaar ook gedurende de nachtelijke uren en in het weekend medische zorg te verlenen. Deze dienst kunnen we, zeker in het begin, onmogelijk kostendekkend verzorgen, zodat we afhankelijk van giften en
van de ervaringen, na dit jaar zullen besluiten of en hoe wij hiermee
doorgaan.
Om de veiligheid van de medewerkers gedurende de nachtelijke uren te
kunnen waarborgen zullen enkele bouwkundige aanpassingen gedaan
worden en er zal een videocamerasysteem aangelegd worden waarmee
het omliggende gebied van binnen het gebouw in de gaten gehouden
kan worden alvorens de patiënt toegang te verlenen.
Uiteraard zal er een extra arts nodig zijn alsmede een beveiligingsmedewerker.
Naar schatting zal voor deze activiteit een bedrag van $ 10.000,- nodig
zijn.
In het kader van het verbeteren van de gezondheidssituatie zullen er in
de loop van het jaar, afhankelijk van de belangstelling, EHBO cursussen
verzorgd worden.
Verder gaan we ook weer door met de twee voetbalteams, waarbij we er
naar streven om hiervoor een coach te vinden die een en ander naar een
hoger plan kan tillen ( Misschien een vrijwilliger uit Nederland…..?)
In februari zal in de schoolvakantie weer een vakantiekinderopvang georganiseerd worden, waar, onder leiding van een professionele leerkracht, de kinderen naar gelang van hun leeftijd, op een educatieve manier bezig gehouden worden.
Tenslotte gaan we uiteraard door met onze, in de wijk vermaarde medische campagnes: eenmaal in de drie maanden wordt op twee aaneengesloten dagen voor de allerarmsten gratis medische zorg verleend en
worden gratis basismedicijnen verstrekt.
Op deze wijze zorgt La Sonrisa Naranja in de wijk Horizontes del Fortin
ook in het komende jaar weer voor een betrouwbare en kwalitatief
hoogstaande medische zorg.

Notariële akte
Wilt u een wat groter bedrag aan onze stichting schenken? Heeft u er
dan wel eens aan gedacht om dat via een notariële akte te doen
(eventueel meerdere doelen in een akte)?
Op deze wijze omzeilt u de drempel voor aftrekbare giften op uw
belastingaangifte.

De echoruimte

Voor meer informatie abonneer u op deze nieuwsbrief via info@lasonrisanaranja of kijk op
www.lasonrisanaranja.nl
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Berichten van Els
Beste allemaal,
Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst. Wij hebben het nieuwe jaar ingeluid in Nederland, maar zijn direct daarna terug gegaan naar Ecuador.
Hier is ondertussen het regenseizoen begonnen met alle gevolgen van
dien. Daardoor zijn de straten bijna onbegaanbaar geworden door de
blubber, aangezien hier de wegen in onze wijk niet zijn bestraat. Dit
geeft direct ook grote plassen en doordat het juist in de winter extra
warm is, is dat een goede broedplaats voor muggen. Hierdoor zal Dengue binnenkort weer de kop op gaan steken, de eerste patiënten met
verschijnselen hebben we alweer gezien. Ook hepatitis A wordt alweer
gezien.

Gloria, de verloskundige
aan het werk

Het
regenseizoen
is begonnen,
het seizoen
van dengue

Het regenseizoen is begonnen……….

Nog steeds druk

Naast de medische projecten hebben we dit jaar ook plannen op sociaal
niveau. Ten eerste zijn we van plan om in februari te beginnen met vakantiecursussen voor de kinderen die 3 maanden vakantie hebben in de
winter. Er wordt gedacht aan een soort Jeugdland met veel knutselen en
spelletjes, het nieuw leven inblazen van de voetbalploegen en een cursus EHBO voor de wat ouderen. Ook zouden we graag met een groep
kinderen een dag naar het strand willen, aangezien de meeste kinderen
nog nooit de zee hebben gezien.
Verder hebben we plannen om de kliniek voor 24 uur open te laten
gaan. Dit vergt echter behoorlijk wat organisatie en nog enkele aanpassingen in de kliniek. Het lijkt er echter op dat veel mensen s avonds en s
nachts op zoek zijn naar een arts en daarvoor ver moeten reizen om
medische zorg te ontvangen. Aangezien er in de wijk geen openbaar
vervoer is na 20.00 uur en taxi’s het s ’avonds te gevaarlijk vinden om
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onze wijk te rijden zou het voor veel mensen een uitkomst zijn om een
medische post dichtbij te hebben die 24 uur open is. Uiteraard moeten we
hiervoor extra mensen in dienst nemen en zullen we ook een nachtwacht
moeten hebben die de veiligheid garandeert. Ook zitten we te denken aan
een camerasysteem en een stil alarm met de politie.
Voor verdere verbetering van de diensten van de stichting ben ik sinds
november begonnen met een cursus echografie. Op dit moment hebben
we een arts in dienst die elke dag alleen s ochtends kan werken. Soms
komen mensen met een probleem waarbij een echo direct nodig is. Op
dat moment moeten we de patient toch ergens anders naartoe sturen
voor een snelle diagnose. Nu we van plan zijn om 24 uur open te gaan is
het goed om ook 24 uur per dag een echo te kunnen maken aangezien de
service hiermee alleen maar verhoogd zal worden.
Ook Gonzalo is verder aan het studeren. HIj zit op dit moment al in het
tweede jaar van zijn master ´management van medische projecten´. Elke
keer wordt het een stukje moeilijker, maar het is ook direct toepasbaar in
de projecten die wij realiseren. Hij is daardoor zeer enthousiast over zijn
opleiding en erg gemotiveerd om over 9 maanden af te studeren.
Alles bij elkaar dus weer voldoende werk voor de komende maanden. We
houden jullie op de hoogte van alle vorderingen hierin.
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Een trotse vader met
zijn zoon.

Els en Gonzalo

Financiën

Enkele onverwachte, grote
giften

Zoals eerder gemeld hebben wij in het afgelopen jaar enkele, onverwacht
grote giften mogen ontvangen die ons in staat stellen om de dienstverlening verder uit te breiden.
Daarnaast kunnen we ons gelukkig prijzen met een groeiend aantal vaste
donateurs die, door middel van hun kleinere en grotere maandelijkse bijdragen, de basis vormen voor de medische zorg voor met name de armeren.
In 2012 hebben we van u, mede door enkele grote eenmalige giften, bijdragen ter grootte van € 37.000,- mogen ontvangen.
We hopen dan ook, dat we in het komende jaar weer op uw steun mogen
rekenen.

Gezellige bijeenkomst
Op zaterdag 22 december had La Sonrisa Naranja in café-restaurant De
Tuin in Rotterdam een inloop georganiseerd waar een flink aantal mensen gebruik van hebben gemaakt. Onder het genot van een hapje en een
drankje was er gelegenheid om Els en Gonzalo te ontmoeten en zo uit de
eerste hand de stand van zaken in Guayaquil te vernemen.
Uiteraard was hier Aaron, de zoon van Els en Gonzalo, het middelpunt
van de belangstelling.
Dat een dergelijke bijeenkomst niet alleen gezellig, maar ook nuttig kan
zijn bleek uit diverse aanbiedingen van hulp waar de stichting zeker gebruik van zal maken!

Gezellig, de ontmoeting
met Els en Gonzalo

