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FAMILIAATJE #4:
Bezoek uit Nederland

In de afgelopen maanden hebben we weer een hoop meegemaakt waar we jullie in deze
nieuwsbrief maar een beetje van kunnen vertellen. We nodigen jullie van harte uit om
een kijkje te nemen op onze website www.familiadejager.nl waar we wat frequenter en
in meer detail vertellen over ons leven in Peru.

Met zijn allen naar Cusco

We hebben de afgelopen tijd veel bezoek uit Nederland
gekregen. In april kwam Elise, het nichtje van Steven, aan
om voor ongeveer 3 maanden mee te helpen met de
kinderen. De helft van de week was ze bij ons, de andere
helft bij onze bovenburen. Het heel fijn om Elise erbij te
hebben en het was ook gezellig. Medio juni kwamen onze
vrienden Dirk en Levina op bezoek met hun dochtertje
Igoné. Iets later kwamen Vikki’s zusje Julie, haar andere
zusje Elsa met haar man Robert en ook haar ouders Philip
en Anneke aan in Curahuasi. Een en al gezelligheid dus!
Helaas hebben we van al dit bezoek ook weer afscheid
moeten nemen. Nou ja, niet van Elsa en Robert want die
blijven nog tot half december waardoor we rondom de
geboorte van ons derde kindje mooi wat hulp hebben.

De zwangerschap verloopt gelukkig goed maar het valt Vikki soms best zwaar. Daarom is
het extra fijn dat zij bijna met zwangerschapsverlof mag. Haar werk in het ziekenhuis
bevalt haar overigens heel goed. Binnen het ziekenhuis is er groeiende aandacht voor
fysiotherapie en dat is natuurlijk fijn. Sinds kort is het team ook uitgebreid met een
nieuwe collega uit Lima. Ook Steven is blij met zijn rol binnen het ziekenhuis en heeft
(meer dan) genoeg te doen. We beginnen steeds meer te aarden in Curahuasi. Zo
hebben we ons onlangs aangesloten bij één van de lokale kerken. Hier doen we weer
nieuwe contacten op en we gaan ons hier ook actief inzetten.

“Wij
moeten niet
liefhebben
met de
mond, met
woorden,
maar
waarachtig,
met daden”
1 Johannes
3:18

De afgelopen weken heeft Steven een
medische campagne mee georganiseerd. Er
ging uiteindelijk een groep van 52 personen
(waaronder Steven, Robert en Elsa) vanuit
Diospi Suyana naar Poltocsa, 5 uur verderop. Er
zijn meer dan 300 patiënten gezien, er was een
kinderprogramma, onze pastor heeft gepreekt
en er zijn veel kleren uitgedeeld.
Leah is laatst 4 jaar geworden en we zijn in de
ochtend met een taart naar haar school
gegaan. Haar klasgenootjes mochten iets leuks
Medische campagne in Poltocsa
over haar zeggen. Volgens hen is ze knap, leuk,
een goede vriendin en houdt God van haar.
Wij versturen elke paar maanden een nieuwsbrief. Je kunt je
hiervoor aan- of afmelden door een berichtje te sturen naar
familiadejager@gmail.com
Kun je maar geen genoeg krijgen van onze updates of wil je
meer weten over wat wij doen in Peru en waarom? Kijk dan
op onze website: www.familiadejager.nl
Op deze website posten we zeer regelmatig berichtjes, foto’s
en dank- en gebedspunten.

Vanuit Diospi Suyana ontvangen wij geen salaris.
Wil je ons financieel ondersteunen in het werk
dat wij doen dan kun je een donatie overmaken
aan Stichting de Bron Eindhoven op het
rekeningnummer NL20RABO0107076055 onder
vermelding van Ziekenhuiswerk Peru.


Stichting de Bron Eindhoven heeft de
ANBI-status waarmee jouw donatie
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

