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Het heerlijke kerstfeest waarin honderden kinderen aan meedoen
onder toeziend oog van vele ouders kon natuurlijk ook niet
doorgaan! Vandaar het plan om met auto’s vol Disney figuren
door de wijk te rijden En dat was een succes! Iedereen genoot!!

Corona in Ecuador
We krijgen regelmatig de vraag hoe het in Ecuador gesteld is met
Corona en met name hoe het is in de kliniek van Els en Gonzalo.
Het is te lezen in de bijdrage van Els.
In ons goed geregelde Nederland horen we regelmatig kritiek op
het vaccinatieprogramma, maar in Ecuador schieten de tranen je
in de ogen:

Aantal vaccinaties =

8.190

Aantal ontvangen vaccinaties =

24.570

Hoeveelheid geld=

9 miljoen dollar

Percentage gevaccineerden=
Stichting La Sonrisa Naranja

0,05% van de 17.64 miljoen inwoners

Admiraliteitskade 75 Z

Tsja, dan duurt het nog wel even voordat iedereen gevaccineerd

3063 EE Rotterdam

is!! Het land is volledig failliet!

T: 010-4529846

Zo er al een verschil was tussen arm en rijk, kansarm en kansrijk,

E: info@lasonrisanaranja.nl

wordt dit verschil al maar groter!

W: www.lasonrisanaranja.nl

De drugsbendes in de gevangenissen slaan elkaar om de oren,

Bankrek: NL53 TRIO 0784 8377 24

zoals u wellicht in het nieuws , zelfs in Nederland, heeft kunnen
lezen. Ook de kliniek was enig moment doelwit: de wachtende
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patiënten op het stoepje werden in één keer overvallen door een groep
jongeren, waar ze hun mobiele telefoons moesten afgeven. Els en
Gonzalo waren net wat later, dus veilig, maar toch! De sociale controle in
de wijk heeft er voor gezorgd dat dit éénmalig was. Ook de stadsbussen
zijn niet meer veilig door overvallen, wat een probleem is voor het
personeel van de kliniek. De nood is hoog!
Er is nog geen begin van een schema binnen het ministerie van
gezondheid over de strategie van vaccineren, laat staan wanneer onze
kliniek aan de beurt is. We houden u op de hoogte.

De voortstelling kan
beginnen

De kartonnen dozen uitdaging
Misschien heb je er al over
gehoord. Of één van de vele
prachtige creaties voorbij zien
komen. In de Global Cardboard

Ecuador is
blut

challenge worden kinderen over
de hele wereld uitgedaagd om
hun wildste fantasieën los te
laten op karton. Ook wij deden
mee!In de wijk van de kliniek
konden alle kinderen tot 14 jaar
meedoen en mooie prijzen winnen. Want hoewel het land langzaam uit
lockdown komt, zitten de kids nog altijd thuis en is er weinig te beleven.
Om deel te nemen was niet meer nodig dan een stuk karton, een schaar
en heel veel fantasie. In Nederland hebben Resa en Lasse een prachtig
kasteel gebouwd als voorbeeld!
En zondag 4 januari was het dan zo ver! De deskundige jury uit
Nederland heeft alle inzendingen van de cardboardchallenge bekeken en
per leeftijdscategorie een 1e en 2e plaats aangewezen. Voor hen hebben
we prachtige prijzen zoals het spel Dokter Bibber, knutselpakketten, een
mat waarmee je muziek 'danst' en zelfs een (speelgoed) robot.
Daarnaast krijgen alle andere kinderen een kleine troostprijs.

Zoveel plezier kun je
hebben met kartonnen
dozen

Weet u het nog? Wanneer u bij
uw onlinebestelling vanuit
Sponsorkliks naar uw webwinkel
gaat en uw bestelling plaatst,
krijgt de stichting daar provisie
van! Het kost u niks en het
levert ons veel op! Kleine moeite
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Berichten van Els
In de laatste nieuwsbrief schreef ik over de plannen in december: het is
allemaal gelukt. Het was veel werk voor ons hele team om op tijd de
300 kerstpakketten samen te kunnen stellen; maar wat was het fijn om
iedereen wat extras te kunnen geven! Voor alle gezinnen hadden we een
klein kadootje voor de kinderen, er was een kip om een extra lekker
eten te maken, wat producten voor de persoonlijke verzorging, zoals
shampoo en wattenstokjes.
Ook de optocht door de wijk was mooi om te zien. Er waren kinderen die
dat jaar de kerstman nog niet hadden gezien, patiënten vertelden mij
dat de kinderen er dagen later nog over praatten. Zo fijn om met een
Voortaan niet meer uit
het hoofd rekenen!

klein gebaar zoveel mensen toch weer even van hun dagelijkse zorgen
te verlossen.
Want zorgen zijn er alom: veel mensen zijn hun baan kwijt, of hun
bedrijf gaat niet zo goed als eerst. Veel mensen zijn familieleden
verloren of ze zijn ziek. Oudere mensen of mensen met een chronische
ziekte kunnen nu niet werken, maar een uitkering is er ook niet.
Kinderen die al een jaar niet naar school gaan, jongeren die (daardoor)

Veel mensen
zijn hun baan
kwijt

de criminaliteit in gaan of meiden die zwanger worden. In 1 jaar tijd is
veel vooruitgang helaas teniet gedaan. En vaccinatie zit er hier in
Ecuador voorlopig ook nog niet in. Ecuador is blut en kan dus niet veel
kopen, COVAX helpt wel, maar die vaccinaties komen (nog) niet.
De vraag naar de psycholoog is dan ook onverwachts groot. Carolina
komt tweemaal per week voor 2 uur en de consulten zijn vaak al
volgeboekt voor 2 weken. Zij vertelt dat er veel verschillende patienten
komen: relatieproblemen, leerproblemen, drugsproblemen,
stressgerelateerde problemen, rouwverwerking. Gelukkig kunnen we
deze mensen nu op profesionele wijze helpen mede dankzij donaties uit
Nederland.
Een zeer positief project die in het begin van dit jaar heeft
plaatsgevonden is het Reto de Carton. Hierbij mochten kinderen met
karton hun fantasie gebruiken en iets creatiefs maken. Alles mocht,
niets was verkeerd en er kwamen kunstwerken binnen! Het bestuur van
de stichting in Nederland heeft de winnaars aangewezen, waarbij er ook
gelet werd op de leeftijd van de kinderen. Verderop in deze nieuwsbrief
kunt u enkele fotos zien van de knutselprojecten die zijn gemaakt door
kinderen tussen de 3 en de 14 jaar.
In de komende periode zullen we weer gaan samenwerken met de
lokale universiteit. Een voedingsdeskundige zal ons team komen

Even lachen!

versterken. Ook beginnen 3 studenten van de audiovisuele opleiding
met het ondersteunen van onze sociale media en het opzetten van onze
online vakantiecursus. We hebben er weer zin in!
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Een mooie herinnering

Zoiets moois is al een feest!

Dit zijn Yoram en Rombert, toen 9 en 8 jaar, nu 20 en 19! Feestgangers op
het schoolplein van de Nieuwe Park Rozenburgschool aan de Adamshofstraat
in Rotterdam. Daar vond in 2009 de bazaar plaats als sluitstuk van de
inzamelingsactie ten behoeve van onze stichting. De opbrengst was
€ 13.566,42!! Met dit enorme bedrag kon de kliniek uitbreiden met een
apotheek en laboratorium! Dank aan de moeder van deze jongens voor deze
herinnering!

Met dit enorme
bedrag kon de
kliniek
uitbreiden

Later bij de bank werken?

Toch nog een feestje in de wijk!

