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Drugspreventieproject met La Fabrica Guayaquil 
 

 
 

Drugs in de wijk is een groot probleem. Veel jongeren zitten zonder 

opleiding en baan en zoeken hun heil uit verveling  in drugs.  Het is 

spot goedkoop en direct voor handen. Als  ouders dan ook nog 

werken, kunnen ze geen toezicht houden op hun kinderen.  

Vorig jaar heeft Charlotte Potman een eerste aanzet gegeven in 

drugspreventie. Zie “Berichten van Els” . 

Om het project niet te laten verwateren hebben Els en Gonzalo ge-

zocht naar een passend vervolg en wel op een manier die aansluit 

bij de belevingswereld van de jongeren. 

Daarom is er contact gelegd met  een dans en theaterschool “La 

Fabrica Guayaquil”. De bedoeling is om jongeren tussen de 12 en de 

20 jaar uit hun verleiding en verveling te halen en enthousiast te-

maken voor de dans/theaterschool in de wijk: ze van de straat 

halen en een doel geven. 

 



 We zijn bezig met 
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Eerst wegen…….. 

….en dan meten 

De achterliggende gedachte is dat je middels deze activiteit beter in con-

tact kunt komen met de jeugd en dat je naast het feit dat je ze een doel 

geeft om te bereiken, namelijk het geven van een succesvolle theater-

voorstelling, ook in de gelegenheid bent om voorlichting te geven over  

drugs en de risico’s daarvan.en ook psychologische hulp kunt bieden aan 

zowel de jongeren en ook aan hun ouders die daar behoefte aan hebben. 

Het is duidelijk dat dit een ambitieus project is, waarmee een behoorlijk 

bedrag gemoeid is. Els heeft hiervoor een projectomschrijving gemaakt en 

een subsidieaanvraag ingediend bij een van onze trouwe sponsors. 

En nu maar hopen op een positief antwoord! 

 

 
 
 
 

 

En nu maar 
hopen op 

een positief 
antwoord 
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Brainstorm sessie  
 
Afgelopen mei is een groepje mensen bij elkaar gekomen met als doel: 

 brainstormen over de voortgang en toekomst van LSN 

 Vergroten van bekendheid van de stichting 

Vergroten van het aantal donateurs                                        

We hebben een paar uur in alle openheid en in goede harmonie met el-

kaar gesproken. Vele facetten van de stichting zijn over tafel gegaan, 

zoals de medische kliniek, de financiën, de omstandigheden en Ecuado-

raanse cultuur, de website, enz.                                                                         

We zijn uiteen gegaan met voor onszelf diverse opdrachten:  

Ambassadeur zijn van de stichting 

 Binnen eigen kring en netwerk de stichting bekendheid geven 

 Vanuit Ecuador banden aanhalen met opleidingsinstituten.  

 

Het was een plezierige bijeenkomst met als belangrijkste coclusie 

dat het goed is dat de stichting gaat revitaliseren. En daar is een eerste 

aanzet toe gegeven. 

In augustus is er een vervolgsessie.  
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Berichten van Els 

Beste allemaal,  

De afgelopen maanden hebben we er weer een nieuw personeelslid bi-

jgekregen. Helaas is Jose, de administratieve kracht, bij ons weggegaan, 

omdat hij het werk als verpleegkundige niet voldoende interessant vond. 

Ook de invalkracht Bryan kon niet langer blijven omdat hij toch was 

ingeloot voor diergeneeskunde. Gelukkig hebben we een fantastische 

vervanger gevonden in de vorm van Kevin. Kevin is 18 jaar, woont 

vlakbij de stichting en is heel enthousiast. In de afgelopen weken heeft 

hij bewezen een snelle leerling te zijn en is bijna geheel ingewerkt in alle 

werkzaamheden die hij gaat verrichten.  

Ook Gonzalo heeft een andere baan gevonden. Hij werkt op het moment 

bij het ministerie van gezondheidszorg als directeur van een medische 

post. Hij blijft wel verbonden aan de stichting aangezien hij na zijn 

werkzaamheden in het ministerie in de avonduren consulten blijft doen 

bij de stichting.  

De afgelopen maanden hebben vooral voorbereidende werkzaamheden 

plaatsgevonden. De stichting is op zoek naar fondsen in Ecuador. Op dit 

moment willen we ons meer zichtbaar maken op de sociale netwerken 

zoals facebook, twitter en Instagram. Binnenkort zal hier meer over 

worden bekendgemaakt en uiteraard kunt u ons dan ook via deze media 

volgen.  

Verder zijn er nieuwe contacten gelegd met verschillende universiteiten 

voor uitwisseling van studenten. De stichting STOLA van de Erasmus 

Universiteit heeft aangegeven interesse te hebben om samen te werken 

met studenten voor stages en onderzoek. Ook de Western Illinois Uni-

versity wil verpleegkundestudenten naar de stichting sturen om hier 

praktijkervaring op te doen. Voor de stichting is dit ook een manier om 

meer zichtbaar te worden en via deze nieuwe contacten meer fondsen 

aan te kunnen vragen.  
Een hoofdwond repa-

reren, een precies 
klusje. 

Even tussendoor een 
beetje drinken. 

 

 

 

 
We willen ons 
meer zichtbaar 

maken 



De 
verloskundige 
is een groep 

zwangere 
vrouwen aan 
het vormen  
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We zijn bezig met verschillende aanvragen voor nieuwe projecten. Vorig 

jaar heeft Charlotte Potman als psycholoog een drugspreventieproject op-

gezet. Zij heeft dit in de praktijk gebracht in enkele scholen in onze buurt 

en dit heeft zeer bemoedigende resultaten opgeleverd. Op dit moment 

zijn we aan het onderzoeken of we het project door kunnen zetten in de 

stichting in combinatie met een dans/theater project zodat jongeren 

minder in de verleiding komen om met drugs te beginnen. Daarnaast 

zouden we dan voorlichting kunnen geven over drugs en risico ‘s daarvan 

en psychologische hulp kunnen bieden aan jongeren en hun ouders die 

daar behoefte aan hebben.  

De verloskundige is een groep aan het vormen met enkele zwangere 

vrouwen om hen zwangerschapsgymnastiek te geven. Dit uiteraard ook in 

combinatie met voorlichting en videos zodat de vrouwen beter zijn 

voorbereid op een gezonde zwangerschap, bevalling en eerste maanden 

van hun baby.  

Dankzij uw hulp kunnen we elke keer meer projecten organiseren en onze 

diensten profesionaliseren en aanpassen aan de omstandigheden die zich 

voordoen. Hartelijk dank voor uw steun! 

Groeten 

Els 

Zeg eens A 

Best wel een beetje 
eng bij de dokter 

Financiën 

Net als de vorige maal kunnen we melden dat de financiële situatie nog 

steeds gunstig is zodat we in staat zijn aan een aantal  wensen van de 

Fundación in Guayaquil te voldoen.  

Zo heeft de tandarts al tijden een röntgenapparaat op haar wensenlijstje 

staan en moet de autoclaaf om de instrumenten te steriliseren vervangen 

worden om aan de nieuwe wettelijke normen te voldoen.  

Verder is er een computer die regelmatig kuren vertoont. 

 




