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Geslaagde sponsormiddag bij BM4 

 

Zaterdag 29 oktober heeft BM4, de kerk in Rotterdam West, 

waar Els, toen ze nog in Rotterdam woonde, lid van was, een 

sponsormiddag  voor La Sonrisa Naranja georganiseerd. 

De Stichting La Sonrisa Naranja heeft hieraan uitgebreid aan 

meegewerkt. 

Het kerkgebouw is sinds het vertrek van Els naar Ecuador geheel 

verbouwd en fungeert nu mede als een middelpunt in de wijk 

waar uitgebreid gebruik van wordt gemaakt. 

In de eerste plaats werd door Wim van der Linden een uitgebrei-

de presentatie over het land Ecuador gegeven en in het tweede 

deel werd verder ingezoomd op het werk van de Fundación La 

Sonrisa Naranja in Guayaquil. 

De presentatie werd enkele malen onderbroken door een voor-

stelling van een Ecuadoriaanse dansgroep die enkele typisch 

Ecuadoriaanse dansen uit het noorden van Ecuador presenteer-

den. 



 De komende maanden 
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De gezondheidszorg in 
Ecuador is niet voor 
iedereen beschikbaar 

Ondertussen werd er ge-
kookt….. 

De presentatie werd afgesloten met een live verbinding via Skype met 

Els in Ecuador waarin de aanwezigen rechtstreeks vragen aan Els kon-

den stellen.  

Velen van de aanwezigen kenden Els van vroeger en waren benieuwd 

hoe het haar en haar gezin vergaat in het verre Ecuador. 

Uiteraard werden ook vragen gesteld over het werk van de Fundación. 

Terwijl deze activiteiten plaats vonden werd in de keuken gewerkt aan 

de Ecuadoraanse maaltijd bestaande uit linzensoep, rijst en vis en een 

nagerechtje van ijs met vruchten: een maaltijd die bij de aanwezigen in 

goede aarde viel. 

De Stichting verzorgt met enige regelmaat presentaties. Zo staat er al 

weer een presentatie in 2017 gepland. 

Heb u ook op de een of andere manier belangstelling in een presentatie 

van de Stichting eventueel gecombineerd met een Ecuadoraanse maal-

tijd, neem dan via e-mail info@lasonrisanaranja.nl contact op zodat we 

de mogelijkheden kunnen bespreken. 

 

 
 
 

Bovendien is 

de weg voor 

de kliniek 

van asfalt 

voorzien 
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Verbeteringen in de wijk 
 
Stukje bij beetje begint 

de wijk qua voorzienin-

gen naar een hoger ni-

veau te klimmen.  

Ten tijde van de bouw 

van de kliniek hadden de 

bewoners alleen de be-

schikking over een elek-

triciteitsaansluiting. 

Na enkele jaren kwam 

de wijk binnen het be-

reik van de mobiele telefonie en al snel daarna werd ook een vast tele-

fonienetwerk aangelegd waardoor ook internet ter beschikking kwam. 

Vervolgens werd er waterleiding aangelegd, en hoewel er geen drinkwa-

ter wordt geleverd, is dit een enorme bijdrage in de verbetering van hy-

giënische situatie. 

Nu worden de huizen in de omgeving van de kliniek aangesloten op de 

riolering waardoor het afvalwater niet meer op straat geloosd wordt. 

Bovendien is de weg voor de kliniek van asfalt voorzien wat, naast een 

verbetering voor het verkeer, vooral in het regenseizoen er voor zorgt 

dat de weg goed begaanbaar blijft. 
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Berichten van Els 

 

De tijd verstrijkt en heelt vele wonden. De mensen in Ecuador pikken de 

draad weer op en gaan vol goede moed weer aan de slag, waar ze na de 

aardbeving in april zijn gebleven. Dit betekent dat veel arme mensen, 

armer zijn geworden. Zo is het ook in Cabo de San Francisco, het dorpje 

aan de kust in het noorden van Ecuador. Sinds de aardbeving zijn we 

enkele keren in het dorp geweest. Aanvankelijk leefden veel mensen in 

kampen. Nu, ongeveer 7 maanden na de ramp, wonen de meeste men-

sen weer in hun huizen. Alhoewel veel huizen zijn geïnspecteerd en vaak 

onbewoonbaar zijn verklaard, hebben ze niet de mogelijkheid om hun 

huis te verbeteren en willen ze ook niet meer in het tentenkamp wonen. 

De stichting heeft in ons laatste bezoek twee rolstoelen kunnen doneren. 

Twee meisjes van 6 en 8 jaar kregen een rolstoel zodat ze veilig naar 

buiten kunnen en niet meer de hele dag in hun huis op bed hoeven te 

liggen. Ook hebben we een inventarisatie gemaakt of het mogelijk is om 

een speeltuin aan het dorp te geven zodat de kinderen zich wat meer 

kunnen vermaken en een wat onbezorgdere jeugd krijgen.  

 

Gedurende de zomermaanden zijn er twee Amerikaanse studenten ge-

weest die een onderzoeksstage hebben gedaan in de stichting. Zij heb-

ben onderzocht hoe veel mensen er vrij bij de apotheek antibiotica ko-

pen (zonder consult aan een arts) en voor hoeveel dagen mensen hun 

antibiotica medicatie slikken. Dit hebben ze onderzocht in onze praktijk 

en op de markt om zo een verschillende populatie met elkaar te kunnen 

vergelijken. De voorlopige resultaten waren bevredigend voor ons, aan-

gezien ze lieten zien dat onze patiënten langer en beter hun medicijnen 

gebruikten. Hierdoor wordt resistentie tegengegaan en blijven onze pa-

tienten uiteindelijk gezonder. Hartelijk dank Olivia en Josh!  

 

Helaas is Charlotte weer naar huis gegaan, na een jaar lang met ons te 

hebben doorgebracht en een prachtig preventieproject voor drugsge-

bruik heeft opgezet. Hierbij werden 200 docenten van lagere scholen 

geïnstrueerd hoe ze drugsgebruik kunnen detecteren, hoe ze kunnen 

voorkomen dat de kinderen beginnen te gebruiken en wat te doen als er 

al drugsgebruik is. Op dit moment zijn twee studenten psychologie de 

evaluatie aan het uitvoeren. Er is ook een mogelijkheid dat het stadsbe-

stuur van Guayaquil gebruik gaat maken van het project. Hiervoor moe-

ten nog wel enkele hordes worden genomen, maar het is een veelbelo-

vende intentie tot samenwerking. 

Voorlichting is heel 
belangrijk 

Kijk, hier ligt Ecuador 

 

 
Nu, ongeveer 7 

maanden na de 

ramp, wonen de 

meeste mensen 

weer in hun huizen 

 
 



De 

komende 

maanden 

zijn er weer 

enkele 

grote 

projecten in 

aantocht 
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De komende maanden zijn er weer enkele grote projecten in aantocht. 

Zoals ieder jaar wordt er een kerstfeest voor 300 kinderen 

georganiseerd. Ook willen we het uitstapje voor de jongeren dat helaas 

vorig jaar niet doorging, dit jaar wel organiseren. Ook gaan we de 

speeltuin aanleggen in Cabo de San Francisco. Genoeg te doen voor de 

komende maanden  

 

Groetjes Els 

 

Het kerstfeest komt 
er weer aan 

Ook de summerschool 

wordt weer voorbereid. 

Financiën 

 

De financiële situatie van de stichting is redelijk positief, vooral door en-

kele grote donaties. Momenteel is er een batig saldo van meer dan        

€ 25.000,-.  

Echter door de huidige slechte economische situatie van Ecuador, veroor-

zaakt door de dramatisch lage olieprijs en de catastrofale aardbeving in 

april, is de situatie van de bewoners zo verslechterd dat een bezoek aan 

de dokter zo lang mogelijk uitgesteld wordt, zodat de inkomsten van de 

Fundación aanzienlijk verminderd zijn. 

Om de bedrijfsvoering overeind te houden zal vanuit Nederland de on-

dersteuning vergroot worden tot de situatie in Ecuador weer verbeterd is. 

Tijdens ons verblijf in Guayaquil zal dit verder uitgewerkt worden. 

 

Prettige feestdagen vanuit Guayaquil 




