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Wat is er veel gebeurd in de afgelopen 6 jaar. Ik kan me nog
goed herinneren dat ik bij de notaris zat om de oprichtingsakte
van de Stichting La Sonrisa Naranja te passeren. Tegelijkertijd
werd in Guayaquil door Gonzalo Bonilla de Fundación La Sonrisa
Naranja opgericht en werden de eerste medische consulten in de
Barrio Horizontes del Fortin verricht.
In die dagen had de Fundacion de beschikking over twee ruimtes: de eerste diende als spreekkamer en de andere was de
woonruimte van Els en Gonzalo.
Met de spaarcenten van Els kon de accommodatie al snel uitgebreid worden : zodanig dat er
een wachtruimte en
twee spreekkamers gebouwd werden met
daarnaast
een echte
woonruimte
bestaande
uit een
woonkamer,
een slaapkamer en een
badkamer.
Medisch centrum

Weer een jaar later kwam er via de actie van De Lage Waard in
Papendrecht geld ter beschikking voor de inrichting van de apotheek terwijl er ook plannen werden gemaakt voor een tandartspraktijk.
Dit betekende wel dat er extra ruimte nodig was en besloten
werd om op het bestaande gebouw een verdieping te bouwen
als woonhuis voor Els en Gonzalo.
Zo kon de apotheek ondergebracht worden en verder twee ruimten gecreëerd worden voor de tandartspraktijk, waarvoor het
benodigde geld bijeengebracht werd middels een actie op de
Nieuwe Perk Rozenburg School in Rotterdam Kralingen en een
toekomstige ruimte voor het laboratorium.
Het laboratorium is ondertussen ook al weer enkele jaren in bedrijf.
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Circa anderhalf jaar geleden deed zich de gelegenheid voor aan de overkant een oud krot te kopen en zo kon een wens van Els en Gonzalo in
vervulling gaan: na sloop werd hier een nieuw pand neergezet, bestemd
om verloskundigen te huisvesten en verder cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Op de bovenverdieping is ook een klein
appartementje ingericht ten behoeve van stagiaires en gasten.

Grote belangstelling voor
gratis consulten

Al met al
een organisatie waar
negen mensen hun medewerking
aan verlenen

Kraamkliniek

Op dit moment is er sprake van een veelheid van activiteiten: naast de
reguliere zorg van de doctoren, de tandartsen en verloskundigen worden
er cursussen verpleegkunde, gezinsplanning en kinderverzorging verzorgd.
Verder zijn er natuurlijk elke drie maanden de inmiddels meer dan bekende dagen waarop gratis medische zorg wordt verleend.
In de zomervakantie (januari en februari) wordt de zomerschool voor
zo’n dertig kinderen georganiseerd en wordt met hulp van de KLM personeelsorganisatie Wings of Support een weekend aan zee voor circa 40
kinderen georganiseerd
Aan het eind van het jaar wordt samen met de buurtvereniging een
groot kinderfeest georganiseerd en verder doen twee voetbalteams mee
aan een voetbalcompetitie.
Al met al is er nu een organisatie waar negen mensen hun medewerking
aan verlenen en er hun boterham verdienen.
Dit alles dank zij de giften van de sponsoren in Nederland!

Tijdens zomerschool is er
ook aandacht voor voeding

SPONSORMAALTIJDEN EEN UITGELEZEN
KANS OM NADER MET DE STICHTING
KENNIS TE MAKEN!
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Berichten van Els
Beste allemaal,

Drukte tijdens een cursus

Zoals je
kunt zien is
er veel
interesse
om de
stichting te
helpen

Bij een uitje van La Sonrisa Naranja maak je
zelfs een vliegtochtje

De zomer is voorbij in Nederland en wij gaan het warme en natte
seizoen weer in. Langzamerhand verandert het weer en gaat de
´koude´ wind plaats maken voor de regen, alhoewel dat nog wel enkele
maanden op zich zal laten wachten.
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van twee studenten
geneeskunde, die hun afstudeeronderzoek uitvoerden bij de stichting
Sonrisa Naranja. Ze hebben zich gericht op het analyseren van de
uitslagen van kweken van vaginale afscheiding en hun resistentie voor
verschillende antibiotica. Daarnaast hebben ze een enquete afgenomen
onder 200 patienten, waarbij gevraagd werd naar hun antibioticagebruik
in de afgelopen maanden. Deze data gaan ze nu verder uitwerken in Nederland en binnenkort hebben we een beter beeld van de verschillende
soorten vaginale infecties in onze wijk. We kijken uit naar de resultaten!
Vanaf november komen er weer 2 nieuwe vrijwilligers: Martine komt
voor een maand samen met Fiona die 2 maanden blijft. Martine is een
fysiotherapeut en gaat ons helpen op haar specialisatiegebied. Ze zal
patienten behandelen en mogelijk ook een bewegingsprogramma voor
ouderen opzetten. Fiona is afgestudeerd sociaal werkster en zal eerst
een maand doorbrengen bij een project voor straatkinderen en daarna
een maand helpen op een school in de wijk Flor de Bastion.
In december komen er 2 verloskundigen uit Nederland ons team versterken. Zij zullen ons helpen op het gebied van gynaecologie en verder
helpen met echo´s, bevallingen en andere verloskundige handelingen.
Dan komt in januari Nicole. Zij is een geneeskunde student en komt de
laatste 6 weken van haar opleiding bij ons stage lopen. Zij zal als bijna
volwaardig arts allerlei functies vervullen. Zo zal zij consulten hebben
met patienten, bloed afnemen, medicijnen voorschrijven, vaccineren
etc. Dit alles uiteraard onder toezicht aangezien ze nog niet compleet is
afgestudeerd en geneeskunde in Ecuador net iets anders is dan in Nederland.
Voor de rest van 2014 zijn er ook al andere vrijwilligers geinteresseerd
in een verblijf bij de stichting. Lisette en Minet willen 3 maanden wetenschappelijk onderzoek uitvoeren voor hun afstudeeronderzoek. Zij zijn
allebei geinteresseerd in huisartsgeneeskunde en tropengeneeskunde en
willen dat graag combineren en zo hun horizon verbreden in Ecuador.
Op dit moment zijn we op zoek naar het meest geschikte onderwerp
voor hun onderzoek, zodat ook hun verblijf een onvergetelijke ervaring
wordt. Zoals jullie kunnen zien zijn er veel mensen geinteresseerd om
de stichting op een of andere manier te helpen. Er zijn voor volgend jaar
nog steeds mogelijkheden voor vrijwilligersprojecten dus als u geïnteresseerd bent kunt u uiteraard contact opnemen met de stichting in
Nederland.
Uiteraard zijn financiële bijdragen ook nog steeds erg belangrijk om zo
de medische projecten te kunnen uitvoeren. Dit is met name belangrijk
voor de allerarmsten in onze wijk die zelfs geen geld hebben om $3.50
te betalen voor een medisch consult. Ook zijn het jaarlijkse kerstfeest
en het jeugdlandproject voor de kinderen in de grote vakantie
afhankelijk van steun
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uit Nederland. Ook al zit Nederland in de crisis hopen we toch dat ons
werk hier in Ecuador door kan blijven gaan met uw hulp.
Als afsluiting zal ik ook nog even vertellen dat het goed gaat met mijn
zwangerschap en dat Gonzalo en ik eind november ons tweede kind verwachten.
Els en Gonzalo

Financiën
Tot en met de maand september is er dit jaar een bedrag van € 7900,aan giften binnen gekomen, dit is aanzienlijk minder dan in vergelijkbare
periodes in vorige jaren. Enerzijds is dit het gevolg van het ontbreken van
eenmalige aanzienlijke giften en anderzijds het teruglopen van het aantal
donateurs.
Aan vaste lasten is per jaar een bedrag van ca $17000,- nodig, bestaande
uit huur van de gebouwen, vier weekends met gratis medische zorg, de
vakantie zomerschool en het kinderfeest.
Dankzij de huidige hoge koers van de euro is dit een bedrag van €12700,Het is duidelijk dat we in de komende drie maanden nog een bedrag van
circa € 5000,- nodig hebben om minimaal quitte te spelen.
Nog dit jaar is de auto aan vervanging toe dus de reserves slinken ook
aanzienlijk.
We roepen alle donateurs dan ook op om ons te tippen waar we ons donateursbestand kunnen uitbreiden we denken hier aan bedrijven, scholen
(die bijvoorbeeld de vakantieschool of het kinderfeest kunnen sponsoren),
studentenverenigingen en particulieren.
Als u ons kunt tippen dan nemen wij contact met betrokkenen op en kunnen dan eventueel via een presentatie ons werk nader uiteen zetten.
De mensen in Ecuador zullen u dankbaar zijn!

Uitzicht op Rotterdam
tijdens het sponsordiner

Een
fantastisch
uitzicht
over
Rotterdam
is
inbegrepen

Sponsordiners
Enige tijd geleden zijn we gestopt met het organiseren van sponsordiners, omdat we constateerden dat de belangstelling tanende was.
Echter van verschillende kanten is bij ons geïnformeerd of we nog van
plan waren sponsordiners te organiseren.
Welnu, om aan de wensen tegemoet te komen, zijn we van plan in februari of maart weer een of meer diners te organiseren.
We zijn dan weer terug van een langer verblijf in Guayaquil en zullen u
dan ook hopelijk veel nieuwe dingen kunnen vertellen.
En u weet het een fantastisch uitzicht over donker Rotterdam is inbegrepen!

Wilt u bijdragen aan ons werk :
stort uw bijdrage op:
Bankrekeningnr. NL53 TRIO 0784.8377.24
t.n.v. Stichting La Sonrisa Naranja te Rotterdam

Uitdelen van ingezamelde kleding

