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Tot nog toe zijn we qua donaties en stagiaires voor een belangrijk
deel afhankelijk van Nederland en de Verenigde Staten. Het was altijd al een stille wens om ook in Ecuador zelf meer ondersteuning te
krijgen. Om ook buiten de wijk meer bekendheid aan de stichting te
geven, zijn we samen met een van onze Ecuadoraans contacten
druk bezig met promoten Sinds oktober worden we daarbij geholpen
door vrijwilliger Diana Sandoval. Zij heeft een groot netwerk en veel
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ervaring met publiciteit in Ecuador: zo regelde ze een interview in
de lokale krant én heeft drie radio optredens geregeld voor Els.
Diana houdt ook de Spaanstalige Facebook up-to-date.
Onlangs was Els op de radio in Ecuador. Ze heeft in het interview
verteld hoe haar avontuur in Ecuador begon en waarom zij ooit de
kliniek is gestart samen met haar man dr. Gonzalo. De uitzending
was om 19.00, perfect natuurlijk!
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Bezoek van Wings of Support
Onlangs kregen we in Ecuador bezoek van KLM stewardess Astrid Pauwels.
Zij bezocht de kliniek namens Wings of Support, een particulier initiatief

Wings of
Support
helpt kinderen in landen waar de
KLM op
vliegt

van de medewerkers van KLM. Wings of Support helpt kinderen in landen
waar KLM op vliegt en heeft al een aantal van onze projecten, zoals het
drugspreventie project en de jaarlijkse uitstapjes naar het strand, mogelijk gemaakt.

WERELD AIDS DAG
In Ecuador rust nog een groot taboe op Hiv en Aids. Mede daardoor weet
lang niet iedereen wat nu feit of fabel is als het gaat over de infectie,
overdracht en hoe je te beschermen.
Op Wereld Aids Dag organiseerden we daarom in de kliniek in Ecuador een
dag speciaal voor zwangere vrouwen die meer over dit onderwerp wilden
weten. Het Hiv kan in een zich normaal ontwikkelende zwangerschap niet
voor 28 weken naar de foetus worden overgedragen maar daarna wel,
met als grootste risicomoment de bevalling zelf.
Met de juiste begeleiding kan ook een besmette moeder een gezond kind
op de wereld zetten.

Ook Gonzalo is druk in de
weer

Het Ministerie van Gezondheid heeft ons daarbij voorzien van gratis Hivtests
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Berichten van Els
Beste allemaal
De maand december is aangebroken, Sinterklaas is net achter de rug,
Kerst komt eraan. Dat wil zeggen dat het weer druk is in de stichting:
het grote Kerstfeest voor 300 kinderen zal op 28 december gaan
plaatsvinden. De organisatie is al begonnen, de eerste kadootjes zijn
gekocht en dit jaar krijgen we hulp van enkele Nederlanders die hier in
Ecuador wonen. Een van hen gaat ons helpen met schminken van de
Els aan het werk

gezichten, anderen gaan koekjes bakken en nog weer anderen gaan
chocolademelk maken voor de kinderen. Wat fijn om zoveel hulp uit onverwachte hoek te kunnen ontvangen!
De afgelopen maanden hebben we enkele activiteiten georganiseerd in
de kliniek. In de maand oktober was er open huis, waarbij mensen uit

300 patiënten
medisch
onderzocht

de wijk werden uitgenodigd voor een informatieochtend. Er worden
presentaties gehouden over verschillende onderwerpen: vaccinaties,
bloeddruk, tanden poetsen, huiselijk geweld. Ook zijn er tijdens die dag
enorm veel tweedehands kleren verkocht. Mijn moeder, Hennie van der
Linden, was een volleerd kledingverkoopster in het Spaans!
In November hebben we een medische campagne georganiseerd.
Opnieuw zijn in twee dagen 300 patienten gratis medisch onderzocht en
hebben ze gratis behandeling gekregen. Verder is er voor Wereld Aids
Dag een informatieochtend georganiseerd voor zwangere vrouwen,
waarbij uitleg werd gegeven over HIV/AIDS, voeding tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Die dag werden ook gratis HIV-tests uitgevoerd.
De afgelopen maanden zijn enkele plannen geimplementeerd waar ik in
de vorige nieuwsbrief over schreef. Het factureerprogramma is compleet
in gebruik. Het is een enorme vooruitgang, financiële overzichten zijn

Zo druk is het

gemakkelijker te maken, inventarisatie van de apotheek is in een oogopslag te doen en de kassa opmaken is tegenwoordig een koud kunstje.
Een enorme verbetering.
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Het drugspreventieproject gaat ontzettend goed. Er zijn vier groepen: op
maandag en dinsdag twee groepen van ieder 15 kinderen tussen de 8 en 12
jaar krijgen theaterles en op donderdag en zaterdag twee groepen tussen 12
en 17 jaar krijgen les in breakdance. De jongeren leren zich langzamerhand
beter te uiten, leren om te gaan met hun lichaam en hebben veel plezier.
Tijdens deze lessen worden af en toe videos of presentaties gehouden om
informatie over drugs te geven. Met dit project hopen we de jongeren weerbaarder te maken en beter voor te bereiden als ze in contact komen met
drugs. Sinds 1 december hebben we eindelijk weer inentingen in onze kliniek
voor de patienten uit de wijk. Nu hoeven zij nu niet meer 3 bussen te nemen
om in het dichtstbijzijnde medisch centrum gevaccineerd te worden, maar

Even op je beurt wachten

kunnen dit dagelijks in onze praktijk doen. Wij zijn erg blij met deze
aanwinst. Tijdens de afgelopen maanden hebben we ook enkele bezoeken
gehad van organisaties die met de stichting samenwerken of een samenwerking aan zouden willen gaan. Tweemaal is een bestuurslid van Wings op
Support op bezoek geweest. Deze organisatie heeft het drugspreventiepro-

Eindelijk weer
inentigen in onze kliniek

ject gefinancierd. Op deze manier houden zij contact en zien zij hoe ze onze
stichting het beste kunnen bijstaan. Ook is er een delegatie van een Belgische Hogeschool langsgeweest, die geinteresseerd is om studenten stages
te laten lopen in onze praktijk. Het is voor de stichting altijd fijn om extra
handen te hebben en te laten zien hoe wij werken. Hopelijk komt hier een
mooie samenwerking uit voort.

Financiën
De stichting is qua financiën kerngezond en we willen dit aan de werkers in
Guayaquil laten merken door naast het verstrekken van een kerstpakket ook
een eindejaar bonus uit te reiken.
Nu het einde van het jaar begint te naderen, komt ook het invullen van het
inkomstenbelasting formulier naderbij.
Als u nog voor het einde van het jaar een gift overmaakt op :
Bankrekening 53 TRIO 0784 8377 24
kunt u dit bedrag in mindering brengen op uw aangifte.
La Sonrisa Naranja Naranja is een door de belastingdienst erkende ANBI.

Kledingwinkeltje ondervindt veel
belangstelling

