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Stages in Rotterdamse ziekenhuizen 

Zoals bekend bezit de Fundación in Guayaquil een echoapparaat 

waar door de patiënten veel gebruik van wordt gemaakt. 

Ondanks dat hiervoor een behoorlijk bedrag moet worden betaald 

zijn de voordelen groot: het tarief is veel lager dan in de ziekenhui-

zen en doordat de service in de wijk wordt aangeboden, wordt veel 

tijd bespaard. 

Tijdens  haar verblijf in Nederland in februari en maart heeft Els van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om haar kennis van echografie te 

verdiepen. 

Allereerst heeft ze in het Sint Franciscus ziekenhuis twee weken op 

de afdeling gynaecologie haar kennis vergroot omtrent zwanger-

schap en later twee weken in het Maasstad ziekenhuis.  

Op röntgenafdeling van het Maasstadziekenhuis heeft ze diverse za-

ken in de buik beter leren bekijken, zodat ze terug in Guayaquil de 

patiënten nog beter kan diagnosticeren.. 
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Kerkdienst in de Bergsingelkerk 

Op zondag 18 februari werd in de 

Bergsingelkerk in Rotterdam een 

kerkdienst gehouden die in het te-

ke stond van La Sonrisa Naranja 

Els kreeg een groot aandeel in die 

dienst en na afloop de gelegenheid 

om te vertellen van haar werk, de 

mooie en de moeilijke kanten van 

het vak in de wijk. De grote op-

brengst van de collecte was een complete verrassing. Dank!  

De kinderen van de kindernevendienst hadden nog een boekwerk gemaakt 

om mee te nemen voor de kinderen van Guayaquil.  

 

 
 
 
 

Brainstorm-
sessies: 

Er worden 
stevige stap-
pen gemaakt 
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Zomerschool in Guayaquil 

Ondertussen stond het werk 

in Guayaqui tijdens het ver-

blijf van Els in Nederland 

niet stil. Daar was de zo-

merschool gestart. Vol en-

thousiasme kwamen de kin-

deren uit de wijk bij juf 

Alexis 5 weken lang knippen 

en plakken, zingen en dan-

sen. En natuurlijk ook wat eten en drinken. Een mooie gelegenheid om de 

kinderen van de straat te houden en spelletjes te doen én met ouders te 

spreken over wel en wee. 

De foto’s in de kantlijn van deze nieuwsbrief zijn geheel gewijd aan de zo-

merschool 

 
Brainstormsessies 
 
In mei hopen we weer bij elkaar te komen en er worden behoorlijke stap-

pen gemaakt. Zo is de website van de stichting sterk aan vernieuwing toe 

( ga nou niet gelijk kijken naar de oude, want die is niet meer zo erg up-

to-date) en hopen we al gauw na deze bijeenkomst de nieuwe website te 

kunnen presenteren.  

Verder zal er van gedachte gewisseld worden over de samenstelling van 

een nieuw bestuur nu twee leden van het huidige bestuur niet meer be-

schikbaar zijn. (Misschien iets voor u?). 
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Berichten van Els 

 

Na een verblijf van 6 weken in Nederland ben ik sinds een maand terug 

in Ecuador. Van eind januari tot midden maart zijn we in Rotterdam 

geweest. Tijdens deze periode heb ik 2 weken stage gelopen op de 

afdeling gynecologie in het Sint Franciscus Gasthuis. Door een 

fantastisch team van echografisten heb ik mij daar verder toegelegd op 

het maken van echo´s tijdens de zwangerschap. Het was een periode 

waarin ik enorm veel heb geleerd en waar ik nu dagelijks gebruik van 

maak tijdens het maken van de echo´s voor mijn patienten. Het tweede 

gedeelte van mijn verblijf heb ik stage gelopen op de afdeling radiologie 

in het Maasstadziekenhuis. Hier heb ik veel extra kennis opgedaan over 

de echos van de buik, borsten en schildklier. Alles is dagelijks 

toepasbaar in de praktijk voor onze patienten.  

Tijdens mijn verblijf in Nederland heb ik ook veel contact gehad met 

verschillende sponsoren,  het bestuur van de stichting in Nederland en 

de steeds groeiende groep vrijwilligers die zich in Nederland inzetten 

voor de stichting. Het is zeer inspirerend te zien dat er zoveel mensen 

bereid zijn om een beetje van hun tijd in te zetten voor het werk dat wij 

doen in Ecuador. Zo zijn er mensen die een nieuwe website voor ons 

aan het maken zijn, mensen die ambassadeur zijn geworden en de 

stichting ter sprake brengen bij hun vrienden en op hun werk, personen 

die de sociale media onderhouden en de finánciele en algemene 

organisatie van de stichting ondersteunen. Er is echter nog steeds 

behoefte aan meer vrijwilligers, die verschillende taken in de stichting 

zouden kunnen vervullen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar 

meer over lezen.  

Na de inspirerende tijd in Nederland, ben ik op 10 maart teruggekeerd 

in Ecuador. Aangezien het hier zomervakantie was, was de 

vakantieknutselcursus in volle gang. Vier dagen per week kwamen 35 

kinderen voor 3 uur naar de stichting om lekker te knutselen, tekenen 

en zingen. Dit alles onder beleiding van een gekwalificeerde leerkracht 

die tussen de regels door de kinderen extra bijles gaf over tellen, lezen, 

schrijven etc. De leeftijd van de kinderen was tussen de 3 en 8 jaar. De 

cursus werd stijlvol afgesloten na 5 weken met een feest met taart, 

snoepjes en veel muziek.  

Op 24 maart zijn we ook weer met 35 jongeren vertrokken naar het 

strand van Olon. Op zaterdag vertrokken we in de bus, waar we om 

11.00hr aankwamen bij het strand. Nadat we geinstalleerd waren direct 

naar het strand om daar te eten en te genieten van de zee en de zon.  

´s Avonds een demonstratieklas van breakdance en een ritje in een  
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week kwamen 
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naar de stich-
ting 
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 Tienerweekend naar het strand 

En gelijk in het volgende week-

end nadat Els en de kinderen 

terug waren in Ecuador, was er 

het tienerweekend.  

Zo’n 35 tieners mochten van 

hun ouders mee naar Olon. 

Spannend voor iedereen, want 

de meesten hadden Guayaquil 

nog nooit verlaten, nog nooit in een hotel geslapen en nog nooit het strand 

met de zee gezien. Een enorme verantwoording voor de leiding en een 

enorm plezier voor iedereen. Alles is gelukkig goed gegaan! 
 

 

 
 
 

Zo’n 35 tieners 
mochten van 

hun ouders mee  
naar Olon 

 

een kermiswagen van een uur. Pizza en hamburger eten en daarna lekker 

keten tot 2 uur s nachts. De volgende ochtend ontbijten en opnieuw 

genieten van het strand tot 17.00hr ´s middags, waarna we verbrand en 

moe de terugreis van 3 uur weer aanvaarden. Het was een heerlijk 

weekend. 

In de komende dagen zullen we het project van theater en breakdance 

afronden. In een echt theater zullen de jongeren die hebben geparticipeerd 

in het Project zich presenteren en laten zien wat ze de afgelopen maanden 

hebben geleerd. In de volgende nieuwsbrief zult u hier meer over horen.  

Groeten van Els 

 

Financiën 
 
Dankzij de giften van een aanzienlijk aantal zeer trouwe sponsoren lukt het 

goed om het werk in Guayaquil te ondersteunen en we hopen ook dit jaar op 

dezelfde voet door te kunnen gaan. Op dit moment zijn er nog geen grote 

uitgaven in het vooruitzicht , maar wordt er wel voorzichtig gedacht aan uit-

breiding van de activiteiten naar naastliggende wijken. 

Voor geïnteresserden is de financiële verantwoording over 2017 te vinden op 

de website. 

Ambassadeurs 
 
Een van de ideeën uit de brainstormsessies is het aanstellen van zogenaam-

de ambassadeurs. Ambassadeurs vestigen op gewenste en ongewenste mo-

menten de aandacht op het werk van de stichting. 

Bent u geïnteresseerd dan horen we dat graag. 




