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FAMILIAATJE #6:
Drukte en ontspanning

Drukte en het kapotgaan van onze laptop hebben er voor gezorgd dat dit pas onze eerste
nieuwsbrief van 2019 is. We zijn flink druk geweest met gezin, werk en kerk.
Vikki is druk bezig geweest met het realiseren
van een extra therapieruimte en met succes
want deze is onlangs geopend. Ook vindt op
haar initiatief sinds kort wekelijks een
interdisciplinair overleg plaats tussen de
fysiotherapeuten,
ergotherapeuten,
voedingsdeskundige, logopediste en de
orthopedist. Daarnaast is ze regelmatig te gast
Vikki en het interdisciplinair team van therapeuten bij Diospi Suyana Radio om live informatie te
geven en vragen te beantwoorden vanuit haar perspectief als fysiotherapeut.
Naast het aansturen van verschillende teams zoals die van de logistiek, boekhouding,
personeelszaken en systeembeheer is Steven de laatste maanden heel erg druk geweest
met de implementatie van een nieuw ERP-systeem bij Diospi Suyana. Veel om te leren en
te veranderen. Ook is hij medeleider van de ‘Rebaño Ayaurco’ oftewel een kringgroep
vanuit de kerk die elke woensdagavond in onze wijk bij elkaar komt.
De kinderen doen het gelukkig heel goed. Simeon groeit als kool, Leah leert zoveel en is
vooral heel erg goed in tekenen, en sinds maart gaat ook Olivia naar school. Dat is niet
altijd makkelijk maar ook zij doet het erg goed.

“Proef, en
geniet de
goedheid
van de
HEER,
gelukkig de
mens die
bij Hem
schuilt”

Psalm 34:9

Na al deze drukte en nadat Vikki en
Simeon voor een familieaangelegenheid
twee weken in Nederland waren geweest
was het eindelijk tijd voor onze eerste hele
week vakantie sinds we in februari 2017
naar Curahuasi waren gekomen. Iquitos in
de jungle van Peru was de bestemming.
We zijn op bezoek geweest bij een Engelse
familie die we tijdens ons verblijf in
Arequipa hadden leren kennen. Het was In de jungle bij Iquitos
echt genieten om er als gezin even helemaal tussenuit te zijn. De jungle was heerlijk,
maar bij terugkomst bleken de bergen gelukkig ook nog mooi te zijn.
Eind juni hopen wij voor een kleine 2 maanden naar Europa te reizen. We zullen in die
tijd in Nederland, Frankrijk en Engeland zijn. Naast het ontmoeten van vrienden en
familie zullen we ook een aantal presentaties geven. Laat het gerust aan ons weten als je
ons ook graag zou willen uitnodigen om ergens wat over ons werk hier in Peru te komen
vertellen.
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 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.

