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Uitbreiding van de stichting. 
 
U leest het goed, de stichting gaat uitbreiden, maar 
nog niet met een tweede vestiging. Daar zijn diverse 
pogingen toe ondernomen, die, helaas, tot nu toe, op 
niets uitgelopen zijn. Natuurlijk door Covid, maar ook 
door de veranderende criminele omstandigheden. 
Ecuador lijdt zwaar en is een drugsland geworden qua 
uitvoer en inname. De criminaliteit is daardoor enorm 
toegenomen, ook in de wijk en daar omheen. Dat 
maakt het moeilijk om op reguliere wijze aan een 
stuk grond te komen, waar het ook nog enigszins vei-
lig is. Maar we houden hoop! Els en Gonzalo gaan in 
ieder geval het bestaande alarmsysteem in de stich-
ting updaten.. 
We hebben wel besloten uit te breiden op de plaats 
waar de kliniek al staat en wel naar de bovenverdie-
ping. De tweede verdieping blijft echter wel in de ver-
huur en hopelijk ook beschikbaar voor stagiaires die 
zich weer aandienen. De huurders van de eerste ver-
dieping zijn verhuisd naar elders, dus ontstaat nu de 
mogelijkheid om deze verdieping bij de kliniek te be-
trekken.  
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Kerstkip (1) 

Kerstkip (2) 

Els en Gonzalo zien kansen om de kwaliteit van het medisch/ 
sociaal aanbod te vergroten door deze bovenruimte in te rich-
ten voor fysiotherapie, logopedie, psychologie en/of orthope-
die. We gaan er vanuit dat dit alles kostendekkend zal zijn.                                                      
Ook wordt onderzocht naar de mogelijkheid of er daar een 
ruimte geschikt gemaakt kan worden voor het maken van 
röntgenfoto’s. Dan bestaat de aanschaf van een mobiel rönt-
genapparaat tot de mogelijkheden. Ze doen onderzoek naar 
de eisen die in Ecuador/ Guayaquil gesteld worden aan zulke 
ruimtes. Natuurlijk gaat dat wel behoorlijk wat geld kosten, 
maar daar komen we tzt op terug. We houden u op de hoog-
te. 

 

 
 

Wederzijdse 

vriendschap 
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Een bijzonder bezoek 
 
Zo’n 10 jaar geleden reed er een 
sjieke auto de wijk Horizontes in 
en stopte voor de kliniek. Dat 
was toen nog best een belevenis, 
want de wegen waren niet geas-
falteerd en de wijk stond zeker 
niet goed bekend qua veiligheid. 
De chauffeur opende de auto-
deur en er stapte een oude man 
uit. Deze meldde zich aan de ba-
lie en wachtte keurig op zijn 
beurt. Toen hij bij Els aansloot, 
vertelde hij dat hij van hen gehoord had, de website 
had bezocht en nu toch wel eens met eigen ogen wilde zien 
of het waar was wat hij had gelezen en gehoord. 
Zijn naam is Gosseling de Vries, 84 jaar, Nederlander van 
geboorte en al vele jaren woonachtig en werkzaam in Ecua-
dor, Guayaquil. Het gesprek werd dan ook in het Nederlands 
gevoerd! Hij had goede verhalen gehoord over deze dokters, 
dus had hij zijn chauffeur opdracht gegeven om eens langs 
te gaan. En vanaf dat moment ondersteunt hij de kliniek met 
een maandelijkse donatie. 
Het was een fijn gesprek en een bijzondere ontmoeting, die 
tot op de dag van vandaag is uitgelopen op een wederzijdse 
vriendschap. Hij komt niet meer langs, maar Els wel bij hem. 
Voor een praatje, een hapje en een drankje, altijd een luiste-
rend oor en goede adviezen over en weer  

Financiën 
 
In 2021 hebben we weer kunnen profiteren van uw gulle ga-
ven . Wat echter niet kon verhinderen dat er €25000 meer 
werd uitgegeven dan wat er binnen kwam. Dit werd in be-
langrijke mate veroorzaakt door uitgaven voor de voedsel-
bank. In 2022 zullen deze uitgaven niet meer gedaan wor-
den omdat besloten is alleen levensmiddelen te verstrekken 
die gratis aangeleverd worden . 
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Berichten van Els 

 
Februari in Ecuador is middenin het regenseizoen. Dat bete-
kent in onze wijk ook veel modder, natte bedden en met na-
me muggen. De muggen zijn weer een grote bron van infec-
ties, waarbij er ieder jaar mensen met Dengue 
(knokkelkoorts) en Chikungunya gediagnostiseerd worden. 
Samen met COVID19 wat uiteraard ook koorts, spierpijn en 
hoofdpijn kan geven, is het een uitdaging om de juiste dia-
gnose en medicatie aan de patiënten te geven. Gelukkig is 
de epidemie van Omikron wel zon beetje voorbij hier in 
Guayaquil. In januari was er een enorme hoeveelheid pati-
ënten met symptomen, maar ik heb niemand gezien met 
ernstige complicaties. De intensive care was ook nooit over-
vol, dus de situatie was gelukkig veel beter te overzien dan 
in april 2020.  
Ook in ons medisch centrum is Omikron niet ongezien voor-
bij gegaan. Alhoewel we allemaal 3 maal gevaccineerd zijn, 
heeft ieder lid van ons team COVID19 gehad, inclusief ikzelf. 
Gelukkig geen ernstige klachten en door vroege detectie ook 
waarschijnlijk geen andere mensen besmet, maar wel enke-
le dagen in quarantaine geweest. Een bevriende arts heeft 
toen waargenomen in de praktijk, zodat de vele patiënten 
met dezelfde klachten wel gezien konden worden.  
De enorm hoge infectiegolf kwam uiteraard door de vele bij-
eenkomsten met kerst en oud en nieuw. Wij hebben dit jaar 
opnieuw geen groot kerstfeest mogen vieren met de kin-
deren uit de wijk. Wel hebben we 170 kerstpakketten uitge-
deeld aan mensen die geen geld hadden voor een kerstdi-
ner. Door de kip en de kleine extra versnaperingen in het 
kerstpakket konden zij toch een klein feestmaal op tafel zet-
ten. Er was zelfs nog een klein kadootje voor de kinderen, 
zodat ze lekker konden knutselen en kleuren.  
Het nieuwe jaar begint met veel nieuwe plannen. Hopelijk 
gooit corona nu geen roet meer in het eten. Graag zouden 
we uitbreiden met nieuwe diensten, zoals een voedingsdes-
kundige, een optometrist, een fysiotherapeut etc. Ook wordt 
er gedacht aan een röntgenapparaat alhoewel dat nog erg 
veel voeten in de aarde heeft. Daar moeten eerst veel aan-
passingen voor worden gedaan en de aanschaf van het ap-
paraat is ook nog een grote uitgave.  
Uiteraard zouden we ook weer graag onze sociale projecten 
opstarten, maar het Ecuadoraanse OMT geeft nog geen toe-
stemming voor grote bijeenkomsten, dus dat stellen we nog 
een jaartje uit. Wie weet kunnen we gedurende het jaar 
weer langzaamaan plannen gaan maken. Het zou fantas-
tisch zijn om de jongeren weer een weekendje mee te kun-
nen nemen naar het strand of een knutselcursus te organi-
seren. Helaas moeten we daar nog even geduld voor heb-
ben.  
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Extraatje met de Kerst 

 
Al vielen de mussen van de warmte van het dak, ook in Ecua-
dor was het Kerstmis. Overal hoorde je Let it snow uit de luid-
sprekers en stonden de opblaasneeuwpoppen te smelten in de 
tuinen. 
Hoewel het aantal Covid gevallen in Ecuador redelijk onder 
controle was, was de impact van de lockdowns nog dagelijks 
merkbaar. Veel mensen die vorig jaar hun werk waren verlo-
ren, moesten nog steeds van het minimale rondkomen. We 
ondersteunden daarom nog altijd 150 gezinnen met voedsel-
pakketten. 
Voor de Kerst werden zij verrast met een extraatje. Naast het 
reguliere pakket, ontving ieder gezin , 170 in totaal!, een kip, 
een kerstbrood en een klein kadootje voor de kinderen (een 
schrift met potloden). Een fijne opsteker voor de feestdagen, 
want het kinderkerstfeest ging helaas ook al niet door.  
  
De kippen regelen was nog wel een ding. Jan Carlos wordt er 
op uit gestuurd om te informeren naar de levering van 150 
kippen en komt terug met de vraag: dood of levend? Huh?? 
Wilt u de kippen dood of levend? We zien het al voor ons: 170 
kippen op het veldje bij de stichting en iedereen er achteraan 
voor de mooiste en de dikste! 
Dus we hebben toch de verpakte versie maar gekozen. 
De families is gevraagd foto’s van de gebraden kip te sturen 
en daar is veelvuldig gehoor aan gegeven, zie website.                                                   
  

Een goed gevulde 
apotheek 

Het “gewone” werk 

gaat natuurlijk ook 

door 

Scholing 
 
Els heeft onlangs online scholing gevolgd 
om het werken met haar echoapparaat te 
verbeteren.                                                                
De verloskundige Andrea Jalca heeft ook 
een cursus gevolgd op kosten van de 
stichting en doet daar verslag van:  
“Een hartelijke groet van mij, Andrea 
Jalca. ik schrijf dit om jullie te bedanken 
voor de hulp die ik heb gekregen van de 
stichting, om de intensieve cursus gynae-
cologisch-obstetrische echografie te kun-
nen volgen, gehouden op 28-11-2021. 

Deze cursus heeft me veel geholpen om meer kennis over het 
onderwerp te verwerven, door mijn vakgebied consultaties te 
geven aan zwangere en gynaecologische patiënten kan ik hen 
betere zorg bieden. 
Dit helpt mij professioneel vooruit, hartelijk dank voor het ver-
trouwen dat u in mij stelt.” 




