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Medische hulp in Peru

WorkshopsAnely (12 jr.) 200 operaties

Dr.Herman Bakker en Dr.Liem Lie 
maakten het verschil voor Anely (12 
jr.)

Workshops voor spina-bifidapatienten 
en hun verzorgers

Tijdens de vier operatieprojecten wer-
den 200 operaties verricht
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 Het verhaal van Nahely (12 jr.)  
Nahely (12 jr.) werd geboren met 
een nier. Door een mislukte opera-
tie, functioneerde de nier niet meer 
goed. Meer dan twee jaar werd er 
niets gedaan en uiteindelijk zagen 
de plaatselijke specialisten maar een 
oplossing nl. nierdialyse of een donor-
nier. Beiden bijna onmogelijk, er zijn 
namelijk te weinig nierdialyseplaatsen 
en er zijn vrijwel geen donororganen 
beschikbaar in Arequipa. 
 
 Wanhopig 
De moeder van Nahely was dan 
ook de wanhoop nabij, tot zij van 
de komst van Dr.Herman Bakker 
en Dr.Liem Lie hoorde en meteen 
een afspraak maakte. Na uitgebreid 
onderzoek en evaluatie van Nahely 
namen zij de beslissing om twee red-
dingsoperaties voor haar enige nier te 
ondernemen.  

 
 Eerste operatie is achter de rug 
Nahely onderging in oktober j.l. haar 
eerste operatie, die bestond uit het 
aanleggen van een ureterostomie, zo-
dat de nierfunctie kan verbeteren. En 
die is inmiddels sterk verbeterd,zoals 
haar gehele lichamelijke conditie. 
Ze kan alleen niet wennen aan haar 
tijdelijke urinestoma en ligt zij bij ons 
opgenomen. De weekenden gaat zij 
wel naar huis en die dagen proberen 
we uit te breiden. 
 
 De tweede operatie 
De tweede operatie staat gepland 
in de eerste drie maanden van het 
nieuwejaar.En zal bestaan uit het te-
rugplaatsen van de ureter in de blaas. 
Daarna zal de urine dus weer haar 
natuurlijke weg gaan vervolgen. 
 
 

 
 Dr.Herman Bakker en dr.Liem 
Lie, kinderurologen maakten 
het verschil voor haar 
Het verschil tussen een leven gedo-
mineerd door afhankelijkheid van een 
machine, de kans op allerlei compli-
caties met grote gevolgen en drie-
maal per week naar het ziekenhuis 
en opnieuw naar school gaan, weer 
met vriend(innet)jes spelen, ofte-
wel een normaal leven gaan leiden. 
Het verschil wat werd gemaakt door 
Dr.Herman Bakker en dr.Liem Lie. 
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Ariane wachtend op haar operatie
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 Operatieprojecten 
De aanhoudende hulpvraag zorgt dat 
we in het nieuwe jaar zes operatie-
projecten hebben kunnen plannen.   
 
 Plastische chirurgie 
Vier plastisch chirurgische projecten 
welke in de maanden januari, april, 
mei en november zullen worden 
gehouden. De teams van Fundacion 
FES, Barcelona, o.l.v. Dr.Francisco 
Parri, Healing the Children, New York, 
o.l.v. Dr.Lloyd Gayle en uit Nederland 
o.l.v. Dr.Reinier van Twisk. Dit laatste 
team komt zelfs tweemaal. In het 
totaal zullen zo’n 200 kinderen ge-
opereerd worden tijdens deze projec-
ten, niet alleen schisiskinderen maar 
ook kinderen of jongvolwassenen die 
brandwonden hebben opgelopen. 
 
 Brandwonden 
De vele ongelukken met ontplof-
fende gasflessen, vallen in open vuur, 

zijn de oorzaak van het hoge aantal 
brandwondenslachtoffers in Peru. Er 
zijn slechts twee brandwondencen-
tra in het hele land. De slachtoffers 
ontvangen dan ook alleen maar de 
eerste opvang. Kenmerkend voor de 
genezing van brandwonden, wanneer 
deze niet operatief begeleidt worden, 
is het ontstaan van keloid (wildvlees). 
Niet alleen lijden de slachtoffers gees-
telijk onder de littekens. Er ontstaan 
vaak problemen met bijv. het buigen 
van een arm of knie of het draaien 
van de nek 
 
 Urologie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

staan er zes operatie-
projecten gepland
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In de wachtkamer

In het nieuwe jaar

Projecten
gratis operaties
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Zo’n 60 km. ten zuiden van Arequipa 
ligt in een oase, vlakbij de kust de 
plaats Moquea.  
  
Daar komen Selina (4 jr) geboren met 
spina- bifida (open ruggetje) en haar 
zeer jonge ouders vandaan.  
Ook deze keer hetzelfde verhaal, 
niemand heeft de ouders verteld over 
het geboortedefect spina-bifida. Na 
de operatie direct na de geboorte, 
hoefde zij niet meer terug te komen 
voor medische controle. 
 
 Vragen 
Meer en meer gingen zij zich zorgen 
maken en hadden zij veel vragen over 
de ontwikkeling van Selina. Vragen die 
door niemand beantwoordt werden en 
zo kwamen zij via via bij ons terecht. 
 
 Hulp 
De hulp die we in eerste instantie 
hebben aangeboden, was het beant-
woorden van de vragen en het geven 
van duidelijke informatie over wat 
spina-bifida precies inhoudt. 
Tijdens het afgelopen urologische 
project l zij geheel medisch urologisch 
gescreend worden. 
 
De ouders hebben we in contact 
gebracht met andere spina-bifida 
ouders. 

Het verhaal van Seli-
na (4 jr.) geboren met 
spina-bifida (open 
ruggetje) uit Moque-
gua

Marisol met haar ouders
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 Reizen 
Wat onze vrijwilligers Niels, Minke, 
Mirke, Stijn, Rafael, Sue Yin, Lars en 
Tessa, met elkaar gemeen hadden, 
was dat zij aan het reizen waren door 
Zuid-Amerika en op een gegeven mo-
ment iets voor een goed doel wilde 
doen. Zo kwamen zij bij ons terecht.  
 
 Werk 
In een ziekenhuis is en blijft altijd ge-
noeg te doen. Zij pakten ondermeer 
het houtwerk aan, werd geschuurd 
en geschilderd, legden een plafond 
in een operatiekamer en de kelders 
werden opgeruimd. 

 
 Ondersteuning 
Mirke, algemeen arts en Tessa, ok-
assistente, hebben ons enorm onder-
steund bij het dagelijkse werk op de 
operatiekamer en de ziekenzalen. 
 
 Nieuwe trampoline 
Minke Breukink en Niels ten Horn 
wilden zelfs nog iets meer doen en zij 
organiseerden een spontane face-
book-inzamelingsactie onder vrienden 
en familie, zo kregen de kinderen een 
nieuwe trampoline in de tuin, een 
piratenschip in de wachthal en andere 
speelgoed. Al deze atributen waren 

na 4 jaar intensief gebruik geheel ver-
sleten en onherstelbaar beschadigd. 
Er wordt weer druk gesprongen en 
gebuiteld door de patientjes. 
 
 Dankbaar 
Kortom wij zijn hen alle enorm dank-
baar voor hun gezelligheid en het vele 
werk wat zij verzet hebben. 

Reizigers ontbreken hun reis voor het goede doel

Veel werk 
verzet dankzij vrijwilligers
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Het Peruaanse bedrijf Platinum schonk 
allerlei medische materialen, zoals blo-
wers, speciale matrassen en warmtede-
kens voor de verkoeverkamer. 

Ook dankzij donaties hebben de 
verpleegsters een medicijnkar op de 
afdeling.

De kinderafdeling hebben we uitgebreidt 
door de cafetaria en een stuk van het 
laboratorium te verbouwen. Een afdeling 
speciaal voor de allerkleinsten.

Nieuwe rontgentechnologie op de 
operatiekamer. Een C-boog hebben we 
kunnen aanschaffen dankzij donaties.
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Al vele jaren organiseren wij het 
gehele jaar door workshops voor pa-
tienten, ouders en/of verzorgers. 
 
Het gaat vooral om het geven van 
informatie over de ziekte of geboor-
tedefect, de behandeling daarvan en 
hoe een zo’n normaal mogelijk leven 
te leiden. 
 
Verder laten wij altijd een ouder of 
een patient zelf vertellen over hoe hij 
of zij omgaan met hun situatie. 
Iets wat heel positief werkt voor alle 
partijen. 
 

Ook geven deskundigen voorlichting 
over de noodzaak van het eten van 
gezonde voeding, bewegen dan wel 
over ¨nieuwe¨ziektes zoals autisme of 
diabetes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop

Laatste jaars medische studenten lopen stage
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Medische studenten uit Amerika, Aus-
tralie, Nederland, IJsland, Engeland en 
Schotland, lopen regelmatig hun stage 
in ons ziekenhuis. 
 
Hun dagen bestaan ‘s ochtends uit 
werken in het ziekenhuis en ‘s mid-
dags van het volgen van een taalcur-
sus. Daar het  spreken van de spaanse 
taal een must  is in dit soort stages. 
 
Gedurende 6 tot 8 weken werken zij 
samen met onze zaalartsen op de 
afdeling, zijn bij de consulten van de 
specialisten in de polikliniek, kijken 
mee in de operatiekamers. Zij zien in 

relatieve korte tijd een diversiteit aan 
patienten van jong tot oud. 
 
Wij bieden hen kost en inwoning in 
ons ziekenhuis. 
 
 
 
 
  
 

Tijdens het schisisoperatieproject in mei van dit jaar, heeft Jolanda Winnemuller, 
verkoeverkamer verpleegkundige, aan het verplegend personeel en artsen kinderre-
animatiecursus gegeven. 
 
Net als bij EHBO aan kinderen zijn er grote verschillen tussen de reanimatie van een 
kind en een volwassenen. Het nog groeiende lichaam moet anders gereanimeerd 
worden en vraagt om een andere methode.  
 
Gedurende vijf ochtenden werd het personeel dan ook intensief door haar getraind. 
Niet alleen theorie maar ook het oefenen op een reanimatiepop was een belangrijk 
onderdeel van de cursus.  
 
Het geheel werd afgesloten met een examen en het uitreiken van een officieel certi-
ficaat.

Kinderreanimatiecursus
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Hoe wij werken

Schisiskinderen worden door een multidis-
ciplinair team behandeld. In zo een team 
participeren een kinderarts, een plastisch-
chriurg, een tandarts, een logopediste, een 
kaakchirurg en een psycholoog. 
 
Voor wordt ieder kind een behandelplan 
gemaakt. En in de maandelijkse verga-
dering geeft ieder lid van het team een 
evaluatie van het kind. De meeste kinderen 
blijven meer dan 10 jaar onder behandeling 
in ons project, vanwege de complexiteit 
van hun schisis.
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Acties
voor PAZ
Onderstaand willen wij graag acties door particulieren, serviceclubs en 
bedrijven onder de aandacht brengen. Fantastische en leuke initiatieven 
waar wij zeer dankbaar voor zijn.

Op zaterdag 10 september 2016 werd 
de 12e editie van Lions NorthSea 
Beach Golf gehouden. Ook dit jaar 
was het weer een prachtig evenement 
mede dankzij de steun van de spon-
soren en leden van de Club van 100. 
 
Echter de grote winnaars van de 
dag zijn de goede doelen. Met trots 
kon Lions Club Schouwen-Duiveland 
een opbrengst van deze dag van 
€24.000,-  verdelen onder de 4 
goede doelen: Stichting Kukhanya 
Care Point (Swaziland), Stichting Paz 
– Holandesa (Peru), Stichting Hospice 
Schouwen-Duiveland (Zierikzee) en 
Stichting De Zeeleeuw (Bruinisse). 
 
U kunt nu al inschrijven voor de 13e 
editie van dit unieke evenement.  De 
kosten bedragen € 125,- p.p. en € 
500,- per team, inclusief lunch en 
maaltijd bij Strandpark de Zeeuwse 
Kust.  
 
Dit is de link naar het inschrijfformu-
lier http://www.lionsnorthseabeach-
golf.nl/inschrijven/ 
 

Cheque Lions North 
Sea Beach Golf Cecelia (9 jr.)

Vastenactie in Vlaar-
dingen
Voor de jaarlijkse Vastenactie van de 
leerlingen van de Van Kampenschool 
in Vlaardingen wordt altijd een goed 
doel gekozen. En voor dit jaar was dat 
PAZHolandesa  
 
Dankzij juf Els Gerlofsma, mocht ik 
in januari aan de leerlingen van de 
groepen 5,6,7,8. vertellen over wat 
wij doen in Arequipa, vanzelfsprekend 
geladeerd met foto’s en alles klap-
per onze video Happy!. Zo raakten zij 
gemotiveerd om allerlei activiteiten te 
ondernemen zoals het verkopen van 
speelgoed, om een donatiebedrag in 
te zamelen. 
 
De Vastenactie bracht dan ook het 
superbedrag van 750 euro op. Een 
topprestatie van de leerlingen.  

Cecelia (9 jr.) woont in Amsterdam. 
Via een vriendje hoorde zij een paar 
jaar geleden van de Peruaanse kinde-
ren die door ons geholpen worden.  
 
Toen zij de foto’s zag, nam zij de 
beslissing om voor haar verjaardag 
geen cadeaux meer te vragen, maar 
het geld daarvan te doneren om deze 
kinderen te kunnen helpen. Ieder jaar 
schenkt zij dan ook een mooi bedrag 
aan de stichting. 
 
Een bewonderenswaardig en fantas-
tisch initiatief van Cecelia waar wij 
heel dankbaar voor zijn. 
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PAZWebshop

In onze PAZWebshop vind je exclusief ont-
worpen geschenken door grafisch ontwerp-
ster Rejane Dal Bello. Zo is er een PAZPop 
40 cm.hoog, een set ansichtkaarten of een 
PAZkleurboek te bestellen. 
 
Niet alleen een origineel cadeau maar je 
steunt hiermee ook onze projecten. 
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 Word Donateur of voer actie  
Help mee om Peruaanse kinderen 
een glimlach te geven en geef een 
vast bedrag per maand of per jaar. 
Met deze inkomsten kunnen wij de 
continuïteit van onze projecten garan-
deren.  
 
Geef geld op de manier die bij jou 
past. 
Iedere gift is welkom: 
* Geef eenmalig via iDEAL of via 
Geef. 
nl op onze website (online betaling) 
* Doneer met een machtiging 
* Maak een bedrag over op Rekening-
nummer 
NL42ABN0548543534 t.n.v. Funda-
cion PAZHOLANDESA,Rotterdam 
 
 Wij houden je op de hoogte 
PAZHOLANDESA informeert je over 
de projecten en de bestedingen van 
jouw donaties. Zo ontvang je via e-
mail 
onze nieuwsbrief en jaarverslag,  
 
 Jouw actie  
Doe je mee met een wandel- of fiets-
vierdaagse, een hardloopwedstrijd, 
tennistoernooi of een ander sportief 
evenement? Laat je sponsoren voor 

elke afgelegde kilometer, de gehele 
afstand of bijvoorbeeld voor ieder 
gespeeld uur! 
 
 Gratis actiepagina  
Start jouw actie voor PAZHOLANDESA 
Via onze actiewebsite kun je gemak-
kelijk en gratis een actiepagina aan-
maken. Vervolgens kun je via e-mail, 
Facebook of Twitter uw actie onder de 
aandacht brengen bij vrienden en fa-
milie en hen vragen jouw te steunen. 
 
Graag horen wij tijdig over jouw actie, 
zodat wij je kunnen helpen met de 
promotie. Je kunt ons bereiken via 
email: info@pazholandesa.com 
 
 PARTNERS 
Fundacion FES 
IF Childhelp  
Stichting True Blue 
The Smile Train 
Wir Helfen 
  
 FONDSEN/SPONSORS  
Hofstee Stichting 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars  
Lionsclub Schouwen Duivenland 
Postzegelhandel ‘Poststempel’ 
Stichting Katholieke Jongerenbelangen 
Stichting Mundo Crast Meliori 

Stichting Anna Muntz  
Stichting Filadelfia 
Surgeon Fish Charity 
SV Interieurgroep  
Weeshuis Doopsgezinden 
 
 INTERNATIONAAL  
AMEPEBA  
Fundades 
Rotaryclub Selva Alegre 
Yorba Linda Sunrise Rotary Club  
 
Een aantal partners en donateurs 
wenst graag anoniem te blijven. Zon-
der onze  partners en donateurs zou 
de toekomst van veel kinderen in 
Peru er veel minder zonnig uitzien.   
 
 Secretariaatsadres: 
Zuidbroekse Opweg 26 
2825AB Berkenwoude 
T: 0182-367957   
 
 website:  
www.pazholandesa.com 
volg ons via facebook: www.face-
book.com/pazholandesa 
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