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ERVARING VAN VRIJWILLIGSTER NINA BEAUCHEZ 

 

Onderzoek naar financiële inclusie 

Wij zijn gewend om toegang te hebben tot verschillende pro-

ducten en diensten van banken. Dit is daarentegen niet het geval 

voor een groot gedeelte van de wereldbevolking. 2.5 miljard men-

sen hebben nog geen toegang  tot basale diensten van banken. 

Dit is negatief voor hun (economische) ontwikkeling, aangezien 

toegang tot een spaarrekening, leningen en verzekeringen een 

grote impact hierop heeft. Dit fenomeen heet financiële inclusie en 

hiernaar heb ik vier maanden onderzoek uitgevoerd in Guayaquil, 

Ecuador. 

Openbare ziekenhuizen hebben lange wachtlijsten en de behande-

lingen zijn niet te betalen voor de allerarmsten. Dit werd beves-

tigd door de patiënten die ik interviewde bij La Sonrisa Naranja. 

Sommigen hadden niet eens genoeg geld om drie keer per dag te 

eten. Verder wachten inwoners vaak lang met het zoeken van 

zorg, vanwege hun gebrek aan inkomen, hierdoor kunnen hun ge-

zondheidsproblemen verergeren. 

Iets wat mij diep geraakt heeft binnen het onderzoek, was het 

aantal jonge moeders dat door La Sonrisa Naranja wordt gehol-

pen.  
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Voorlichting over vacci-
natie 

Dagelijkse routine: Bloed-
druk opnemen 

De meeste jonge moeders die ik geïnterviewd heb, zijn tussen de 15 en 

18 jaar oud. Deze jonge vrouwen moeten vaak stoppen met school en 

worden financieel afhankelijk van hun man of familie. Doordat zij zelf zijn 

gestopt met school, hebben de moeders veelal geen geld om hun kin-

deren goed onderwijs te verschaffen of zelf hun school af te maken. Ge-

volg is een lagere kans op een vaste baan. De cyclus van armoede blijft 

zo voortbestaan. 

Op een dag kwam een jongeman van een jaar of 25 de bus binnen. Eerst 

dacht ik dat hij zou vragen om geld. In plaats daarvan bedelde hij echter 

om bloed. Zijn jongere broertje was aangereden en zijn familie had geen 

geld voor een bloedtransfusie. Zijn wanhoop en verhaal raakten mij diep. 

Toen ik dit verhaal aan Els vertelde en vroeg wat er met zijn broertje zou 

gebeuren, zei ze dat hij dood zou gaan. Dit is de realiteit in Ecuador. 

Openbare ziekenhuizen hebben lange wachtlijsten en de behandelingen 

zijn niet te betalen voor de allerarmsten. Dit werd bevestigd door de pa-

tiënten die ik interviewde bij La Sonrisa Naranja. Sommigen hadden niet 

eens genoeg geld om drie keer per dag te eten. Verder wachten inwo-

ners vaak lang met het zoeken van zorg, vanwege hun gebrek aan inko-

men, hierdoor kunnen hun gezondheidsproblemen verergeren. 

Uit mijn onderzoek blijkt uiteindelijk dat financiële inclusie samenhangt 

met sociale inclusie. Door La Sonrisa Naranja is kwalitatieve gezond-

heidszorg beschikbaar voor mensen met de laagste inkomens. Dit heeft 

een positieve impact op verschillende aspecten van hun leven en draagt 

bij aan duurzaam levensonderhoud. Het werk van Els en Gonzalo met La 

Sonrisa Naranja is dus buitengewoon belangrijk voor de allerarmste ge-

zinnen in Guayaquil. 
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Financiën 

Zoals elders in deze nieuwsbrief al vermeld, zal de in de komende maan-

den de grootste inspanning gericht zijn op de realisering van een tweede 

vestiging in een naburige wijk. We gaan er van uit dat voor een bedrag 

van €30.000 een stuk grond met daarop een eenvoudig gebouwtje te re-

aliseren zal zijn 

Veel zal hierbij afhangen of wij de Frank Weijers Social Impact Award  

ten bedrage van € 10.000 in de wacht weten te slepen, zo niet dan wordt 

realisatie twijfelachtig, 

Naast deze award gaan wij diverse fondsen aanschrijven om ook uit die 

richting nog een substantieel bedrag te verwerven. 

Als we van deze fondsen ook een bedrag van rond de € 12.000 kunnen 

krijgen dan zal tezamen met een bijdrage uit de reserves realisatie  wer-

kelijkheid worden. 
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Berichten van Els 

Nieuwe apparatuur 2. 

Nieuwe apparatuur 1 

 

 

 

 
Samenwer-

kingsverband 
met ESPOL 

De afgelopen tijd ben ik druk geweest met het verbinden van de 

stichting met andere organisaties in Ecuador. En met succes! Sinds 

enkele weken is er een samenwerkingsverband afgesloten met een van 

de grootste universiteiten van Guayaquil, de ESPOL! Studenten van 

verschillende afstudeerrichtingen komen hun thesis bij ons uitvoeren. Zo 

zijn er 2 studenten voedingskunde die samen met enkele 

informaticastudenten een app gaan maken om kinderen over gezonde 

voeding te informeren. Ook komt een voedingskunde student de 

voedingsstatus van al onze patienten in de afgelopen 10 jaar in beeld  

brengen. Van de richting Marketing schrijven twee studenten een 

businessplan voor onze uitbreiding in Monte Sinai. Met dit businessplan 

ben ik van plan om in Ecuador en in Nederland presentaties te geven 

aan Rotary clubs en Lions Clubs om zo financiering rond te krijgen voor 

het tweede medisch centrum. Als iemand suggesties heeft voor een 

presentatie kun je altijd contact met ons opnemen.  

Het tweede samenwerkingsverband dat ik probeer op te zetten is met de 

voedselbank in Guayaquil. Naast het verstrekken van voedselpakketten 

en gratis maaltijden, heeft deze organisatie ook een medicijnbank. 

Hierbij kunnen medische organisaties medicijnen gedoneerd krijgen voor 

hun Project en deze verstrekken aan hun patienten. Deze samenwerking 

zit nog in de verkennende fase, maar ziet er hoopgevend uit.  

De samenwerking met universiteiten in Nederland is ook verbeterd. 

Vanaf midden november komt er een Nederlandse studente 

geneeskunde uit Rotterdam haar oudste coschap lopen bij de stichting. 

Voor 6 weken komt Thara consulten doen onder mijn toezicht. Ze zal 

zelf het plan en het recept moeten uitwerken en daarna uitleg aan de 

patient geven. Het is de afsluitende fase voordat ze het arstendiploma in 

handen krijgt. Zelf vind ik dit altijd heel leuk om te doen en kijk ik er 

naaruit om haar te begeleiden in de laatste fase van haar studie.  

Begin januari komt Marthe, ook een student geneeskunde, net als Thara 

voor 6 weken haar laatste coschap komt doen. Beide studenten hebben 

zelf contact opgenomen met de stichting en hun stage geregeld. Vanuit 

de universiteit is een tutor aangesteld en ik zal de lokale tutor zijn. De 

stichting regelt ook onderdak en eventueel maaltijden tegen een 

vergoeding.  

Voor het functioneren van de stichting zijn er in de afgelopen maand 

enkele nieuwe aankopen gedaan. Ten eerste het apparaat voor de 

biochemische analyse, het hart van ons laboratorium. Dit apparaat was 

al enige tijd aan vervanging toe aangezien hij steeds vaker 

gecontroleerd moest worden op kwaliteit (calibratie). Ook moest er een 

nieuwe centrifuge voor het laboratorium komen, omdat steeds vaker de 

buizen kapot gingen bij de analyses. Voor meer higiene in het 
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De apotheek: Goed voorzien 

 
 
 

Neem eens een 
Kijkje op de 

nieuwe website. 

Zeg eens A 

Nieuwe website operationeel 

Vorige week woensdag 24 oktober is de nieuwe website  van de Stichting 

La Sonrisa Naranja online verschenen. 

De oude website was na acht jaar trouwe dienst enigszins ouderwets ge-

worden zodat vernieuwing wel noodzakelijk was. 

De nieuwe website is opgezet door Mark Hage en Charlotte Potman heeft 

de teksten, zowel in het Nederlands als in het Spaans en Engels, verzorgd. 

Op de foto is te zien hoe het bestuur op dit heuglijke feit geproost heeft. 

We nodigen u uit om eens een kijkje op de nieuwe site te nemen:  

http://www.lasonrisanaranja.nl 

laboratorium zal in deze week een roestvrijstalen aanrechtblad aangelegd 

worden. Hierdoor zal ons laboratorium de komende jaren weer kunnen 

functioneren zonder problemen!  

Ook de kopieermachine was aan vervanging toe, nadat er regelmatig 

onderhoud moest worden uitgevoerd doordat het papier steeds vastliep. Er 

is een prachtig nieuw apparaat gekomen die onze statussen er nog mooier 

uit laat zien dan eerst.  

In Nederland is het team van vrijwilligers erg druk geweest met werk voor 

de stichting. De nieuwe website is online! En de stichting is genomineerd 

voor een prijs van $10.000 bij Unilever. Wat een fantastisch team hebben 

we toch om zoveel voor elkaar te krijgen. Hartelijk dank hiervoor! 




