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Hoog bezoek in de kliniek. 
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Donderdag 24 oktober bezocht de ambassadeur Nathalie Lintveld, 

samen met de honorair Consul Egbert Spaans, de kliniek in 

Guayaquil. Els was blij verrast en vereerd. Ze hebben minstens 

een uur met elkaar gesproken over de noodzaak van betaalbare 

en verantwoorde gezondheidszorg in de wijk. Het was fijn om de 

goede én zorgelijke zaken  met elkaar te kunnen delen 

Bericht van Vera Schakel een stagiaire  
uit 2012 
 
Volgens mij was ik in 2012 jullie eerste stagiaire. Ik studeerde toen nog 

de bachelor Beleid en Management in de Gezondheidszorg aan de EUR. 

Voor mijn bachelor scriptie en een deel stage ben ik toen naar Guayaquil 

gekomen. Ik was toen net 22 en het was voor mij mijn eerste grote reis 

helemaal alleen voor langere tijd. Als ik achteraf terug kijk, ging ik vooral 

voor de beleving in een compleet vreemd land en nieuwsgierigheid hoe 

mensen leven in een wijk ,zoals waar jullie werkzaam zijn. De scriptie en 

stage zijn wel netjes afgerond maar ik kan het niet een topproduct 

noemen. De scriptie was een onderzoekje hoe de bereikbaarheid en 

aanloop naar de kliniek verbeterd kon worden. Dit heb ik gedaan door 

interviews met een aantal patiënten af te nemen en hieruit een 

zogenoemde SWOT analyse te trekken. Op het moment zelf vond ik dat 
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Een doos met 
lekkernijen! 

Dit is ze dan: Barbara 

erg interessant. Toen ik eenmaal in Nederland aan het werk ging als 

beleidsmedewerker ,merkte ik steeds meer dat ik dit soort projecten te 

langdurig vond en daar niet goed in functioneerde. Het is ,denk ik, ook 

niet een verrassing dat ik toen gestopt ben als beleidsmedewerker in de 

zorg en opnieuw begon met de studie optometrie. Ondertussen ruim een 

jaar geleden die studie afgerond en ik werk nu met ontzettend veel 

plezier als optometrist in Deventer. Een beroep waar ik veel meer 

voldoening en plezier uit haal. 

Wat mij vooral is bijgebleven is de goede zorgen en warme welkom van 

Els en Gonzalo. Extra bijzonder zelfs, omdat Els hoogzwanger was en 

ook tijdens mijn periode daar is bevallen . 

Ook staat me nog erg goed bij de Spaanse lesjes en gastvrijheid van de 

zus van Gonzalo. En daarnaast de heerlijke maaltijden en goede zorgen 

van Gladys. Omdat alles aan het stage lopen nieuw was, was het voor 

beide kanten, denk ik, soms wat zoeken naar hoe zo'n periode in te 

richten en structuur te geven. Ik ben daar door jullie ontzettend goed 

opgevangen en het was voor mij een heel bijzondere ervaring in een 

compleet andere omgeving dan Nederland. Dus voor alle stagiaires in de 

toekomst een goede ervaring  waar ze hopelijk niet alleen op academisch 

gebied ,maar ook op persoonlijk vlak meer over zichzelf leren. 

Ik wens jullie alle goeds en hopelijk nog veel behulpzame en fijne 

stagiaires. 

 

   
 

Dank 
Barbara van 

KLM 
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Wat een mooi gebaar! 
 
Begin oktober was het politiek erg onrustig in Ecuador. 

Door de verdubbeling van de dieselprijzen staakten de boeren, werden 

wegen geblokkeerd, gingen de scholen dicht  en de winkels niet meer 

bevoorraad. Hamsteren was geboden, maar waar niet is, kan niet 

ingekocht worden. 

Voor stewardess Barbara van KLM een reden om contact op te nemen 

met de stichting in Guayaquil met de vraag of er nog eten nodig was 

voor Els en haar gezin. Heel attent !! 

Els kon gelukkig haar voorraad tonen, maar dat weerhield Barbara er 

niet van om enige dagen later te melden dat er een pakket voor hen 

klaarlag in het hotel. Toen het weer rustig was, kon dat opgehaald 

worden en wat schetst de verbazing:  een doos vol lekker met 

stroopwafels, pepernoten en speculaas! 

Dank stewardess Barbara van KLM!! Wat een service!! 
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.Berichten van Els 
 
Het eind van het jaar komt in zicht. De feestdagen komen eraan en dat 

betekent dat er weer een groot project aan zit te komen: het kerstfeest 

van de stichting. Net als elk jaar organiseren we een leuke middag voor 

350 kinderen en hun familie uit de wijk. Dit jaar krijgen we hulp van de 

Fundación Telefonica die ons ondersteunt met vrijwilligers en een 

financiële bijdrage. De eerste kadootjes zijn gekocht, de organisatie is in 

volle gang. Op 14 december wordt het weer een prachtige dag.  

De stichting heeft ook een prijs gewonnen!! De nominatie voor de prijs 

voor ons werk in de stichting bij de Fundación Resurgereis gehonoreerd. 

Gonzalo en ik zijn naar een prachtig gala gewest in het Hilton Colon. 

Daar is de stichting geïnterviewd voor krant en televisie en werden we 

publiek in het zonnetje gezet. Het was een hele belevenis.  

Verder zijn we zeer vereerd geweest door het bezoek van de 

ambassadeur van Nederland in Peru, Bolivia en Ecuador. Zij bezocht 

Ecuador voor een werkbezoek en het inleveren van haar geloofsbrieven 

in Quito. De cónsul in Guayaquil had haar verteld over onze stichting en 

daarop besloot zij een bezoek aan ons medisch centrum te brengen. 

Uiteindelijk is ze ongeveer een uur gebleven. Hierbij heb ik uitgebreid 

kunnen uitleggen wat onze stichting doet in de wijk en wat onze 

toekomstplannen zijn. Sinds 2 weken is er ook versterking in ons team 

gekomen d.m.v. Lady.  

Zij gaat zich vooral richten op sociale media en organisatie van 

verschillende projecten, zoals het kringloopwinkeltje. Hierdoor kan ik me 

meer richten op de medische kant van de stichting en de organisatie. 

Zelfs na 10 dagen kan ik al zeggen dat ze een aanwinst is in ons team. 

Ze is enthousiast en proactief. Hopelijk blijft ze voorlopig bij ons.  

Na veel bureaucratische rompslomp en administratieve tegenvallers is 

het van de week ook eindelijk gelukt om de vergunning voor het 

medische centrum te verkrijgen. Dit heeft veel voeten in de aarde en is 

een stuk ingewikkelder dan in Nederland. Ook omdat er te weinig 

personeel is om de inspecties uit te voeren. Hierdoor hebben we bijna 

een jaar op de vergunning moeten wachten, maar gelukkig toch nog net 

op tijd.  

Helaas is er ook wat minder goed nieuws. De perikelen rond de tweede 

vestiging zijn helaas nog niet opgelost. In de wijk waar we graag zouden 

willen werken zijn de kavels nog niet gelegaliseerd en dat komt er dus 

op neer dat je de kavels ook niet kunt kopen, aangezien de bewoners 

geen eigenaars zijn. Via het ministerie van huisvesting en de gemeente 

wordt alle verkoop dan ook geblokkeerd om alle schijn van fraude te 

voorkomen. We zijn nu dus op zoek naar een andere plek, die al wel 

gelegaliseerd is en zich ook in een omgeving bevindt waar medische  

Een geweldige 
hoeveelheid 

patiëntendossiers 

Even voorstellen: 
Dit is Lady! 

 

 

 

 

Tweede 

vestiging: 

Problemen nog 

niet opgelost 
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Els geeft voorlichting 

 

Een klein 

project maar 

voor deze 

families een 

welkome 

donatie 

En nog steeds is het druk! 

zorg nodig is. In het volgend jaar zullen we hier dus verder over berichten.  

De stichting komt in Ecuador echter wel steeds meer op de kaart te staan! 

De afgelopen maand hebben we van een groot bedrijf (Nirsa SA) in 

Guayaquil 200 zakken gedroogde pasta en 60 liter vruchtensap gedoneerd 

gekregen. Via contacten in de wijk hebben we ongeveer 20 families 

geselecteerd die extra ondersteuning konden gebruiken in hun 

levensonderhoud. Het is een Klein project, maar voor deze families een 

welkome donatie. Hopelijk kunnen we hier in de komende maanden mee 

doorgaan.  

Ik wens u allen een zeer prettig sinterklaas en kerstfeest. In 2020 zult u 

meer horen over onze projecten in Guayaquil, Ecuador.  

 

Groetjes Els 

 
SponsorKliks is twee voor de prijs van één!! 
 

 

Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan jouw 

sponsordoel, zonder dat het jou een cent extra kost!  

Hoe werkt het? 

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die 

via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op 

de bankrekening van La Sonrisa Naranja. Of je nu rechtstreeks naar 

bijvoorbeeld Bol.com, Zalando, KLM of een van de vele andere webshops 

gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van de webwinkel, je betaalt 

hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert de webshop een commissie uit en 

profiteert La Sonrisa Naranja hier direct van! 

Alle Sint- en kerstcadeaus nu via SPONSORKLIKS en de mensen in 

Ecuador worden er heel blij van !! 

Dank aan donateurs 
We zijn onze donateurs natuurlijk altijd heel erg dankbaar en dat kunnen 

we niet genoeg benadrukken. Wat lastig is, dat we nu met deze privacy wet 

wel weten hoe onze donateurs heten, maar soms niet weten wie ze zijn, 

omdat adres en woonplaats niet meer vermeld wordt bij een donatie. Dus 

daarom een extra dank!! Wie u ook bent, en wat u ook gegeven hebt: het 

geld wordt goed besteed. 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9395



