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Het oude jaar zoals gewoonlijk afgesloten met 

het kinderfeest 

 

 

Al voordat Els en Gonzalo naar Nederland gingen waren de voor-

bereidingen van het kinderkerstfeest al begonnen met het kopen 

van de presentjes en de versieringen.  

Charlotte Potman, de psycholoog die tijdelijk een project met 

betrekking tot drugspreventie vanuit het medisch centrum in de 

wijk uitvoert, had gedurende het verblijf van Els en Gonzalo in 

Nederland de voorbereidingen voortgezet. 

Er is genoeg te regelen en te organiseren, allereerst zorgen dat 

er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn en er voor zorgen dat 

dat er van alles voldoende is: naast de presentjes ook limonade 

en taart en het inhuren van de clowns en de dj met zijn geluids-

installatie. 

Twee dagen nadat Els en Gonzalo weer in Ecuador terug waren 

was het dan zover. Al vroeg in de morgen werd begonnen met 

de afzetting van de straat, het verkeer moest maar via een an-

dere weg de wijk binnenkomen, en het aanbrengen van de ver-

sieringen middels ballonnen en slingers.  
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En druk dat het was. 

Blij met presentje en taart 

Inmiddels werden binnen honderden boterhamzakjes gevuld met limo-

nade en stukken taart in servetten gepakt, die later tijdens het feest aan 

de kinderen uitgedeeld werden. 

Aan het begin van de middag komen de eerste kinderen en al snel vult 

de straat zich met honderden kinderen. 

Het zijn er meer dan vorige jaren, wel meer dan vierhonderd. Dit is me-

de doordat ook kinderen uit de naastliggende, nog armere, wijk zijn uit-

genodigd. 

Het feest begint en onder leiding van de clowns en met begeleiding van 

de dj worden met medewerking van de kinderen sketches opgevoerd, er 

wordt gedanst, gezongen en wedstrijdjes gehouden. 

Aan het eind van de middag komt het hoogtepunt: Santa Claus komt de 

cadeautjes brengen. 

Voor ieder kind is er een klein cadeautje en het is ontroerend om te zien 

hoe blij de kinderen, die zelf weinig of geen speelgoed hebben, zijn met 

hun pas verworven poppetje, autootje of batmanpopje. 

Dit feest, dit jaar in hoge mate bekostigd door giften bij elkaar gebracht 

door een actie van Charlotte Potman onder haar vrienden en bekenden, 

is wederom een van de hoogtepunten van 2015! 
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Echoapparaat besteld. 
 
 
Na harde prijsonderhandelingen met de leverancier en het bedingen van 

een hoge inruilpremie voor het oude apparaat kon er overeenstemming 

bereikt worden over de levering van een nieuw echoapparaat. 

In het totaal is hiermee een bedrag van $ 35.000,- gemoeid. 

Vorige week hebben Els en Gonzalo de bestelling geplaatst voor het 

nieuwe echoapparaat. 

Hoewel het totale bedrag nog niet binnen is zijn er wel toezeggingen 

voor het gehele bedrag ontvangen. 

De verwachting is dat het apparaat in de loop van maart geleverd gaat 

worden en dat het na een korte inwerkperiode in april ingezet kan wor-

den. 

Om onderbreking in de stroomvoorziening te overbruggen is er nog wel 

een zogenaamde UPS nodig. 

De aanschaf hiervan kan uit de reserves plaats vinden. 
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Berichten van Els 

Beste allemaal, 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Na een welverdiende vakantie in Nederland 

kwamen we op 27 december uitgerust aan in Guayaquil. Twee dagen later vond 

het jaarlijkse kerstfeest plaats. Onze Nederlandse psycholoog Charlotte had veel 

van haar vrienden bereid gevonden om een donatie voor het kerstfeest te geven 

en daardoor konden we dit jaar zelfs 400 kinderen een kadootje geven. Gelukkig 

waren er veel vrijwilligers die ons enorm geholpen hebben om alle 

voorbereidingen te treffen: 500 ballonnen opblazen, 500 zakjes met cola vullen, 

500 zakjes met snoepjes vullen,  500 stukjes taart snijden, alle kadootjes 

organizeren en zo nog ander hand en span  werk.  Hartelijk dank hiervoor 

allemaal! 

Het feest op zich was een groot succes; zoals elk jaar was de helft van de 

kinderen uit onze eigen praktijk en de andere helft kwam uit enkele armere 

wijken ongeveer een half uur verderop. Alle kinderen kwamen op hun Paasbest 

en ze werden eerst vermaakt door 2 clowns. Daarna werden de kinderen een 

voor een opgeroepen voor hun kadootje en hun versnaperingen. Alle kinderen 

gingen met een grote lach en volle handen weer naar huis.  

In het nieuwe jaar zijn we tot nu toe bezig geweest met administratieve 

veranderingen en contact met nieuwe vrijwilligers die in de zomer willen komen. 

Er zijn enkele studenten geneeskunde die geinteresseerd zijn om bij de stichting 

kortdurig hun expertise aan te bieden en zelf dingen te leren. Twee van hen zijn 

studenten uit de Verenigde Staten, die met een beurs naar Ecuador willen 

komen. Wij hebben hen geholpen om de aanvraag op te stellen, in de maand 

maart wordt bekend gemaakt of de beurs ook wordt toegekend. Zij zouden voor 

een maand een voorlichtingsprogramma gaan uitvoeren onder zwangere 

vrouwen. We keep our fingers crossed.  

Uiteraard zijn we in Ecuador ook zeer bezorgd over een Zika-infectie bij 

zwangere vrouwen. Het advies van de WHO die zegt dat vrouwen beter niet 

zwanger kunnen worden in gebieden waar Zika aanwezig is, lijkt mij zeer 

terecht, maar de overgrote meerderheid van onze vrouwen hebben ongeplande 

zwangerschappen. Bijvoorbeeld 25% van alle zwangerschappen in Ecuador zijn 

tienerzwangerschappen, die meestal niet gewenst of gepland zijn. Ook veel 

vrouwen in een vaste relatie worden vaak onvoorzien zwanger. In de stichting 

richten wij ons dus niet direct op uitstellen van zwangerschappen als wel het 

voorkomen van een Zika-infectie. Dit door middel van voorlichting hoe je een 

Zika-infectie oploopt en hoe je de broedplaatsen van muggen kunt verminderen 

of kunt voorkomen dat de muggen je prikken. Ook worden er de laatste tijd 

meer geluiden gehoord over insecticiden in het water die mogelijk een oorzaak 

zou zijn van de kleine hersenen (microcefalie). Hierdoor geven we het advies om 

voornamelijk flessenwater te kopen en dat te drinken en dat het koken van het 

water niet voldoende is om de chemische stoffen in het water af te breken. 

Helaas is het voor de meeste van onze patienten financieel gezien onmogelijk 

om dit water te kopen.  

Goed vasthouden! 

En daar is hij dan: 
Santa Claus 
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Voor de komende maanden hebben we enkele projecten op het programma 

staan: in maart begint de vakantieknutselcursus voor de kinderen van 3-8 jaar. 

Ook gaan we een nieuw echoapparaat kopen. Verder hopen we nog de 

financiering rond te krijgen van het jaarlijkse uitje naar het strand voor de 

jongeren uit onze wijk. Er is veel animo voor, maar tot nu toe hebben we de 

financiering nog niet rond. Hopelijk kan ik in de volgende nieuwsbrief toch 

prachtige fotos laten zien van dit onvergetelijke uitstapje voor onze vaak 

verveelde jongens en meisjes uit de buurt.  

Groetjes Els 

 

Ook dit jaar weer de 
summerschool 

Weekend aan zee: de 
wijk kijkt er naar uit! 

Financiën 

Het jaar 2015 is in financieel opzicht gunstig verlopen.  

Er is een bedrag van € 40.325,- aan sponsorgelden ontvangen waarin 

een bedrag van € 20.000,- als bijdrage voor het nieuwe echoapparaat, 

zodat een bedrag van € 20.325 beschikbaar is voor het werk in Guay-

aquil. 

In Guayaquil is een bedrag van € 16.111,- uitgegeven voor activiteiten 

zodat er een batig saldo overblijft van € 4.214,-. Dit bedrag wordt voor-

lopig toegevoegd aan de reserves en hoewel we toezeggingen hebben 

voor het totale bedrag voor de aanschaf van het echoapparaat kunnen 

een eventueel tekort met dit bedrag aanzuiveren.  

Mocht dit niet nodig zijn dan zijn er nog andere doelen waarvoor dit be-

drag besteed zou kunnen worden, zoals de aanschaf van apparatuur 

voor het laboratorium. 

De planning voor het jaar 2016 ziet er als volgt uit: 

 

 Huur gebouwen    $  8.400,- 

 Gratis medische zorg 1xper kwartaal $  7.000,- 

 Summerschool    $  1.200,- 

 Weekend aan zee    $  4.500,- 

 Uitgaven voor aanpassing gebouw en  

 Aanschaf apparatuur    $  2.000,- 

       ________ 

     Totaal  $ 23.100,- 

 

Uitgaande van een koers van € 1,-=$1,08 betekent dit dat we hopen dit 

jaar een bedrag van ca. € 21.400,- te kunnen ontvangen. 




