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Kerstcadeaus voor het eindejaarsfeest 

Vlak voordat we eind augustus weer naar Ecuador 

vlogen kregen we twee tassen aangereikt met pop-

pen. Eigen gebreide en gehaakte poppen met het ver-

zoek: Daar weet je vast wel raad mee in Guayaquil!                                                  

En natuurlijk  krijgen deze poppen een bestemming: 

eind december wordt het eindejaarsfeest voor alle 

kinderen in de wijk weer georganiseerd waarbij alle 

kinderen , naast een leuk feest, ook een presentje 

krijgen en één van de cadeaus zal een pop zijn. Heel 

veel dank!! 

Gratis maandverband voor scholieren 
 
In september zijn we samen met een bedrijf in Guay-

aquil een nieuw Project gestart: gratis maandver-

band. In onze wijk staat een staatsschool, waarop 

100 meisjes boven de 12 studeren. De overgrote 

meerderheid gaat 2 dagen per maand niet naar 

school, aangezien ze ongesteld zijn en geen geld heb-

ben voor maandverband. Zie hierover het bericht van 

Els! 
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Alweer gegroeid! 

 
€ 605 !!! 

Nog méér donaties! 

Onlangs waren bovenstaande echtparen 50 jaar getrouwd 

en zij vroegen hun gasten als dank voor hun leven te done-

ren voor de stichting. En dat heeft geweldige bedragen op-

gebracht! Dank!! We gaan er mooie dingen mee doen!! 

Stagiaires in de stichting 
 
Na een afwezigheid van zeker 3 jaar durven de universitei-

ten vanuit Nederland het weer aan om stagiaires te advise-

ren om een buitenlandstage aan te gaan. 

Dus werd ook Els benaderd vanuit zowel de universiteit van 

Groningen als uit Utrecht om stagiaires de kans te geven 

hun sociale coschappen daar te volgen.  

Op dit moment is Eline Herrema 6 weken bij ons in Ecuador 

voor haar coschappen. Naast dat we super blij zijn met haar 

ondersteuning in het medisch centrum, heeft ze ook nog 

eens een crowdfunding gedaan. Dit heeft maar liefst €605 

opgebracht.  

Dankjewel voor deze prachtige donatie!  
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Na drie jaar  
 

weer stagiaires 
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Berichten van Els 

De vakanties zijn weer voorbij, de herfst begint en alles 

wordt weer opgestart. Daar hoort uiteraard ook weer een 

nieuwsbrief uit Ecuador bij.  

Door de pandemia zijn veel problemen op de achtergrond 

geraakt en andere problemen ontstaan. Aanvankelijk was er 

een achterstand in vaccinaties bij kinderen, waardoor het 

risico op uitbraken van polio en mazelen was toegenomen. 

Deze achterstand is ondertussen ingehaald. Ook gingen de 

kinderen in Ecuador twee jaar lang niet naar school. 

Uiteraard kregen ze wel les, maar dit kwam neer op het 

versturen van een whatsapp op maandag met de 

huiswerkopdrachten die op vrijdag moesten worden 

ingeleverd. Veel kinderen hebben daardoor de laatste jaren 

(bijna) geen onderwijs gehad. Dit levert uiteraard een grote 

achterstand, maar het grootste probleem is dat veel 

kinderen niet meer terug gaan naar school. Kinderarbeid 

neemt weer toe, maar ook de criminaliteit is geexplodeerd. 

Helaas staat de regering voorlopig met lege handen en 

kunnen ze (nog) geen goede aanpak verzinnen om dit 

probleem op te lossen. Uiteraard speelt dit probleem nog 

meer in de achterstandswijken waar de Fundacion Sonrisa 

Naranja haar activiteiten heeft. Durgsgebruik neemt weer 

toe, bendegeweld komt meer op en ouders zijn wanhopig 

want weten niet meer wat ze met hun kinderen aan moeten.  

Mede daarom zijn we de laatste maanden ook begonnen 

met nieuwe diensten aan te bieden, waaronder psychologie. 

De psycholoog die bij ons is aangenomen is gespecialiseerd 

in de behandeling van drugsgerelateerde problemen. Zij 

helpt zonodig met interventies in families, 

schuldproblematiek en het herstellen van relaties.  

De andere medische diensten die zijn aangesteld zijn 

fysiotherapie, logopedie en een voedingsdeskundige. Elk 

van deze professionals komt een dag in de week, tegen een 

vast salaris. Zij ondersteunen de diensten die we al 

Even diep ademhalen 
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aanboden met specifieke behandelingen en helpen de 

algemene gezondheid in de wijk te vergroten.  

 In september zijn we samen met een bedrijf in Guayaquil 

een nieuw Project gestart: gratis maandverband. In onze 

wijk staat een staatsschool, waarop 100 meisjes boven de 

12 studeren. De overgrote meerderheid gaat 2 dagen per 

maand niet naar school, aangezien ze ongesteld zijn en geen 

geld hebben voor maandverband. Dit komt neer op 20 dagen 

per jaar, wat ongeveer hetzelfde is als 1 maand per jaar 

minder onderwijs voor meisjes in vergelijking met  jongens. 

In overleg met Papelesa, zijn we deze maand begonnen met 

structureel elke maand 100 meisjes te ondersteunen met 

gratis maandverband. Elke maand gaat de verloskundige 

een praatje houden op school over onderwerpen gerelateerd 

aan sexuele onderwerpen en krijgt elk meisje een pakketje 

van 10 maandverband uitgereikt. Een extra stimulans om 

door te studeren.  

Verder zijn de voorbereidingen voor het jaarlijkse feest ter 

afsluiting van het jaar begonnen. Uiteraard is de laatste keer 

dat we een echt groot feest voor 300 kinderen hebben 

kunnen organiseren 3 jaar geleden geweest. Op dit moment 

zijn we bedrijven en andere contacten aan het aanschrijven 

voor donaties zoals snoepjes en speelgoed. Hopelijk kunnen 

we er dit jaar weer een mooi feest van maken met alle 

kinderen uit de wijk. 

Dat duurt niet lang 
meer 

Even wachten en dan 
ben je aan de beurt. 

 
Uitbreiding op de bovenverdieping 
 
Om de kwaliteit van de kliniek te waarborgen zijn de dien-

sten de afgelopen maanden uitgebreid: een psycholoog, ge-

specialiseerd in de behandeling van druggerelateerde proble-

men, een fysiotherapeut, een logopedist en een voedings-

deskundige. Zij werken op de bovenverdieping.  




