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De nieuwe bestuursleden vlnr Mark Hage, Wim van der Linden en Trude Schmidt

Als een van de resultaten van de brainstormsessies is de samenstelling van het bestuur gewijzigd
Trude Schmidt en Mark Hage zijn bereid gevonden om het bestuur van de stichting te versterken! Suzanne Labots blijft gelukkig meedenken en zich inzetten!
Dank aan Wim Stout voor zijn bijdrage de afgelopen jaren .
Stichting La Sonrisa Naranja

Evelien Pardoen sluit de volgende keer aan bij

Admiraliteitskade 75 Z

de brainstormsessie.

3063 EE Rotterdam
T: 010-4529846
E: info@lasonrisanaranja.nl
W: www.lasonrisanaranja.nl
Bankrek: NL53 TRIO 0784 8377 24

BRAINSTORMSESSIE
Eind mei was de 4de brainstormsessie met als doel:
Werken aan de nieuwe website
Hoe gaan we verder met fb
Hoe omgaan met AVG en WBP
Samenstelling bestuur

Suzanne Labots
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Els op de voorpagina van de Maasstadter
Toen Els in februari/maart in Nederland was,
liep zij o.a. stage bij het
Maastad Ziekenhuis. Daar werd ze geïnterviewd voor het personeelsmagazine.
Inmiddels is het artikel gepubliceerd en kunt u
het geheel lezen op onze website.

Even in– en uitademen

LINTJE VOOR NICO VAN VEEN
Op donderdag 26 april is onze ambassadeur Nico van Veen lid in de orde van
Oranje Nassau geworden. Hij ontving
deze onderscheiding op het stadhuis in

Alsof het
niet op kon,
Els op televisie in Ecuador

Rotterdam uit handen van burgemeester Aboutaleb.
De burgemeester verwoordde heel goed
waarom deze waardering werd uitgereikt: vele jaren trouw aan allerlei organisaties maar vooral ook voor de voortdurende promotie van onze stichting

Els op televisie in Ecuador
En alsof het niet op kon, nog meer publiciteit over de stichting
maar dan in Guayaquil
zelf!
Het één en ander was
te volgen op facebook,
dank zij Geerke
Nootenboom en terug
te vinden op onze eiNog steeds druk

gen facebookpagina
dankzij Charlotte Potman
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Berichten van Els
Beste allemaal,
De vakantieperiode is in Ecuador alweer lang achter de rug.
Sinds april zijn de scholen weer begonnen en is de ¨koude¨
zomer aangebroken. Het is hier op het moment kouder dan
in Nederland!
De cursussen van theater en breakdance zijn eind april
afgesloten in een optreden in een echt theater. Die avond
werd ik verder ook verrast door medewerkers van de
stichting en enkele Nederlandse vrienden. Ik werd met een
Interessant!.

onderscheiding in het zonnetje gezet. Een blijk van
waardering na 10 jaar werk in Ecuador. Ik voel mij zeer
vereerd!
Rond dezelfde periode kreeg ik een bericht uit Nederland
van de stichting Wings of Support. Dit is een stichting,

De Stichting is
bezig om meer
publiciteit te
genereren

gelinkt aan de KLM, die ons al jaren ondersteunt met de
realizatie van onze sociale projecten, zoals het uitstapje
naar het strand en de kinderknutselcursus. Zij hebben in
november 2018 een groot feest in Nederland, waarvoor zij
mij uitnodigden om aanwezig te zijn en iets over ons Project
te vertellen. Wat een verrassing dat de stichting La Sonrisa
Naranja als enige Project is geselecteerd om een presentatie
te geven. In november zal ik een weekje in Nederland zijn
om La Sonrisa Naranja nog beter op de kaart te zetten.
De stichting is verder ook bezig om meer publiciteit te
generen, zowel in Nederland als in Ecuador. Dit is zeker
nodig aangezien er door verloop van de donoren, steeds
nieuwe en met name jongere donoren gevonden moeten
worden. Zo ben ik tijdens mijn stage in het
Maasstadziekenhuis in Rotterdam geinterviewd voor de
Maasstadter. Eind juni stond ik opeens pontificaal op de
voorpagina! Dat is nog eens een binnenkomer. De stichting
wordt in dit verhaal goed in het zonnetje gezet en op deze

Els in het zonnetje
gezet.

manier komen we opeens bij duizenden patienten van het
Maasstadziekenhuis in het voetlicht te staan.
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Ook in Ecuador zijn er mogelijkheden voor publiciteit
aangeboord. Via een vriendin werd ik begin juli geïnterviewd
op de televisie! Ik moet zeggen dat dat ook best een beetje
spannend was, maar volgens de recensies van vrienden en
familie ging het heel goed. In Ecuador bestaat niet echt de
cultuur van donaties en vrijwilligershulp. Helaas bestaat er
veel corruptie en verdwijnt veel geld dat wordt gedoneerd in
de zak van mensen waar het niet voor bestemd is. Hierdoor is
het vinden van lokale ondersteuning erg moeilijk. Door meer
publiciteit probeert de stichting meer naamsbekendheid te
krijgen en zodoende een beter imago. We zijn aan het
onderzoeken op welke manier er geld ingezameld zou kunnen
worden. Een van de ideeen is om een bingo of loterij op te

Martine aan het woord

zetten.
Ook zijn er op het moment plannen om een nieuwe vestiging
te openen in een buitenwijk 20 minuten van het medisch
centrum vandaan. Op dit moment bevindt het Project zich in
een orienterende fase en moet het plan nog verder worden
uitgewerkt. De eerste contacten met sponsoren zijn gelegd, zo

Het vinden van
lokale ondersteuning is
moeilijk.

is er een mogelijkheid dat de Rotary Club in Guayaquil ons
hierin zou kunnen ondersteunen. Ook in Nederland zullen we
op zoek gaan naar korte en lange termijn sponsoring om zo
het Project duurzaam en rendabel te kunnen maken.

Kiwanis in Tienen België
Op dinsdagavond 22 mei 2018 waren wij uitgenodigd via Martine Moarts bij KIWANIS in Tienen, België, om te komen vertellen over de stichting.
Martine is een vriendin van Els en heeft gewerkt in Guayaquil
als vroedvrouw. Daar heeft ze samen met een andere vriendin
een kraamkliniek/ dokterspost opgezet, die naderhand is
overgenomen door het ministerie aldaar. Martine is na enige
tijd teruggegaan naar België, maar heeft haar betrokkenheid
met Ecuador niet verloren, mede door het feit dat ze inmiddels getrouwd is met een Ecuadoraan en twee kinderen heeft.
Zij introduceerde ons bij KIWANIS BELGIE.

De voorzitter in actie in België

