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In Ecuador is het de gewoonte om een pop van stro te kopen en
die te verbranden in de oudejaarsnacht. Hele families zijn al
maanden in de weer om deze poppen te maken en ze aan het
eind van het jaar op de hoek van de straat te verkopen.
Zo ook bij de familie Bonilla waar de kinderen Eva en Aaron de
nodige tijd besteedden aan het uitzoeken van hun poppen die ze
op oudejaars avond verbrandden.
Stichting La Sonrisa Naranja
Admiraliteitskade 75 Z
3063 EE Rotterdam
T: 010-4529846

Wij van La Sonrisa Naranja in Nederland en Ecuador wensen u alle
goeds in het nieuwe jaar

De nieuwe vestiging
Weet u het nog? Toen we in september in Ecuador waren, zijn

E: info@lasonrisanaranja.nl

voor het eerst de plannen besproken voor het vestigen van een

W: www.lasonrisanaranja.nl

tweede locatie in Guayaquil. Mooie plannen, maar daar is veel

Bankrek: NL53 TRIO 0784 8377 24

geld voor nodig. Weer terug in Nederland is gebrainstormd over
hoeveel er nodig is en zijn er fondsen aangeschreven. We kunnen
nu zeggen dat niet elke aanvraag gelukt is, het Frank Weijers
Social Impact Award vanuit Unilever helaas niet, maar andere wel.
Neem daarin mee de donaties van particulieren en het ziet er naar
uit dat we niet alleen kunnen dromen over dit plan, maar dat,
hopelijk met meerdere donaties in het vooruitzicht, dit plan wel
eens werkelijkheid zou kunnen worden! We zijn er nog lang niet,
maar de bodem ligt er.
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Kerstfeest in de wijk
Op 22 december werd weer het ,inmiddels traditionele, kerstfeest in de
wijk gevierd. Wat een feest! Zo’n 300 kinderen waren daarbij aanwezig
en even zoveel ouders. Gelukkig was er weer genoeg hulp van lokale en
internationale vrienden, want zonder die hulp zou het onmogelijk zijn om
er een succes van te maken. En een succes was het: onmetelijke
hoeveelheden zakjes snoep, taart, ballonnen en even zoveel cadeaus
werden uitgedeeld. Muziek, clowns en schmink maakten het feest weer
compleet.

Nieuwe
vestiging:
We zijn er
nog lang
niet maar de
bodem is
gelegd

Marthe

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen over onze stagiaire Thara,
stellen we u nu voor aan Marthe Sijbring:
Marthe is op 6 januari aangekomen en helpt mee de komende 6 weken
in de kliniek in Guayaquil.
Ze studeert geneeskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en
hoopt zo een mooie en waardvolle ervaring op te doen op het gebied
van tropen geneeskunde!
Veel succes Marthe.
Wilt u weten hoe zij het ervaart daar, volg haar blog op onze website
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Berichten van Els
Alweer drie maanden geleden was ik in Nederland om een presentatie te
geven voor Wings of Support, de aan KLM gelinkte organisatie die veel
projecten in de stichting bekostigt. Op uitnodiging was ik naar Nederland
gekomen om het werk van de stichting uit te leggen en kort onze
toekomstplannen te belichten. Ik kreeg veel positieve reacties en we
hebben er mogelijk een nieuwe sponsor aan overgehouden. Al met al
een heel vruchtbare bijeenkomst.
Terug in Ecuador, was Thara op mij aan het wachten. Zij is een medisch
student uit Rotterdam, die haar keuzecoschap van 6 weken in ons
medisch centrum heeft gedaan. Je kunt haar enthousiaste verhaal lezen
Je kan het maar op
hebben!

op onze website www.lasonrisanaranja.nl in de blog van Thara. Ze heeft
6 weken lang de consulten bijgewoond, echo’s gezien en gemaakt, bloed
afgenomen etc. Maar ze heeft ook meegeholpen met de organisatie van
het kerstfeest: 300 kadootjes kopen, 500 zakjes met snoep vullen, 500
ballonnen opblazen en nog veel meer hand en spandiensten. De stage
was voor beide partijen een zeer prettige ervaring en ik hoop dat er nog

Nog een toparts
in de Dop

veel meer studenten zoals zij zullen komen.
Gelukkig kwam Marthe 2 weken later aan, op 6 januari. Zij is ook een
medisch student uit Rotterdam en ook zij doet haar keuzecoschap in ons
medisch centrum. Toch heeft zij een behoorlijk andere stage dan Thara.
De regentijd is namelijk aangebroken en daardoor zijn er opeens ook
heel andere ziektebeelden: er is een influenza uitbraak, diarree,
buiktyfus, maar ook zien we Dengue en Chikungunya. Helaas komt
Marthe ook in aanraking met een ander gedeelte van Ecuador, de
bureaucratie en de wachtcultuur: we hebben al een maand geen
telefoon en internet. Dat beïnvloedt ons werk, maar ook haar contact
met het thuisfront. Welkom in Ecuador... Dit slaat haar echter helemaal
niet uit het veld. Ze zoekt gewoon andere opties en mogelijkheden om
haar stage optimaal te benutten. Nog een toparts in de dop!
Zoals ik al kort aangaf, is eind december weer het kerstfeest geweest in
onze wijk. Driehonderd kinderen met familie hebben een leuke middag
gehad met clowns, een verloting van een kalkoen en kerstpakket. Bij
het uitdelen van de 300 kadootjes is de grootste beloning voor het
harde werk, alle blije gezichten van de kinderen. Dit jaar hadden alle
kinderen ook een groter stuk taart, mede dankzij de donatie van 14
taarten door een vriendin van mij. Wat een luxe om al die kinderen met

Klaar voor het feest

een blij gezicht weer naar buiten te zien lopen met hun kadootje, taart,
cola en snoepjes. Hartelijk dank allemaal voor jullie donaties! Zonder
jullie kan dit niet gedaan worden .
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Het nieuwe jaar is hectisch begonnen met veel presentaties en
mogelijkheden voor sponsoring in Ecuador. Dat is iets waar ik al heel lang
voor aan het werk ben. De eerste presentatie is de nieuwjaarsborrel bij het
Nederlandse consulaat in Ecuador geweest. Hierbij waren veel mensen uit
het bedrijfsleven uitgenodigd waardoor de stichting direct meer
naamsbekendheid heeft gekregen en enkele bedrijven waren geïnteresseerd
om materiaal of geld te doneren. Hierdoor heb ik de komende weken
presentaties bij 3 verschillende bedrijven en organisaties. Hopelijk kan ik
hier de volgende keer meer positief nieuws over vertellen.
De samenwerking met de technische universiteit ESPOL gaat ondertussen
nog steeds door. Via de universiteit komen er studenten uit de richting
Voeding, stage lopen in de stichting. Ze helpen de patiënten met
voedingsadviezen om hun leefpatroon te verbeteren. Dit kan variëren van
een dieet voor mensen met suikerziekte tot de eerste voeding voor een baby

Mooie bal

van 6 maanden of advies om af te vallen. Het is een grote aanwinst voor de
stichting om deze service aan te kunnen bieden. De patiënten zijn zeer
geïnteresseerd en gemotiveerd om advies over hun eetgewoontes te krijgen
en dat kan een grote impact hebben op hun gezondheid.
Veel nieuwe wegen worden er op het moment ingeslagen, veel nieuwe

Veel nieuwe
uitdagingen

uitdagingen. In de volgende nieuwsbrief hoop ik de positieve resultaten te
kunnen laten weten aan jullie.
Els

Ñog meer taart
In deze omgeving zal onze nieuwe vestiging verrijzen

