
Meer dan 28 uur in de rij….. 
Om een plekje te bemachtigen, zodat haar dochter naar de 
Brazos Abiertos school kan, in het nieuwe schooljaar. 

Rosa is de eerste; maandagochtend om 4 uur gaat ze voor ons hek zitten. Dinsdag 
om half 9 zal de inschrijving beginnen; dan gaan Jordi en Olga (secretaresse) de 
vrije plaatsen die er voor het nieuwe schooljaar zijn invullen. Rosa, die had een 
plekje voor haar dochter. Vele anderen die in de zelfde rij waren aangesloten helaas 
niet. Een van deze moeders fluisterde in Jordi’s oor of we alsjeblieft haar dochtertje, 
die het syndroom van Down heeft, niet aan kunnen aannemen. ‘Ze wordt op andere 
scholen zo geplaagd’. En zo waren er vele, zeer aandoenlijke verhalen.  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5K Run 
Zondag 11 dec. 
organiseert ‘Peru 
Generoso’ met ons 
een 5 km run voor 
gezinnen. De helft 
van de opbrengst 
gaat naar Brazos 
Abiertos. 

Joah 
presenteert… 

de staat Texas. Dus 
heb je vragen over 
deze Amerikaanse 
staat, Joah weet er 
alles van! 

Christmas play 
De kinderen 
oefenen flink voor 
het Kerst toneelstuk 
op school. Joah 
heeft de hoofdrol 
en mag héél veel 
tekst uit zijn hoofd 
leren. Great Job :) 

KERST 
De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Bid 

dat God’s licht zal 
schijnen door ons 

heen.

VERHUIZEN 
Begin volgend jaar 

hopen we deze klus aan 
te pakken. Bid voor 

wijsheid en de 
benodigde financiën.

DONATIES 
Dank!                         

Voor 25 kinderbijbels, 
cement, giften, 

voedselpakketten en 
meer.



2016, Een bewogen jaar 
En wat een zegen hebben we mogen 
zien in Lima, al was het niet altijd even 
gemakkelijk.  

Dit jaar mochten we beginnen met 5 
kleuterklasjes en 60 kinderen en nog komen 
mensen van heinde en verre, omdat ze weten 
dat er warmte uitstraalt uit de open armen van 
Brazos Abiertos. De kinderen vinden het heerlijk 
hier en we horen regelmatig het verzoek of we 
niet een lagere school kunnen starten. Op dit 
moment is het plan hiervoor maart 2018!  

Veel ontwikkelingen zagen we bij de tieners en 
de vrouwen, die enorm zijn gegroeid in hun 
eigenwaarde. Wel zien we voortdurend de 
schrijnende situaties van de onwetendheid over 
hoe je een gezond gezin kan krijgen.  

Mishandeling en 
vernedering zijn woorden 
die we regelmatig 
terugkrijgen. We hebben 
het druk met pastoraat 
en sinds enige tijd zijn 
we ook begonnen met 
een workshop over de 5 
talen van de liefde. Hier 
komt ontzettend veel los. 
‘Mijn man zegt dat ie nog nooit van mij gehouden 
heeft’ of ‘kan je leren van iemand te houden als je 

hem haat?’ We zijn enorm dankbaar om hier een 
schakel in te mogen zijn.  

Dankbaar @ werk, 
school en thuis… 

20 November hebben we de 6e verjaardag van 
Hanna gevierd. Eindelijk was het dan zo ver…. 
Hanna gaat intussen ook naar de ‘Fetzer school’ 
en we verbazen ons toch weer over het feit dat 
ze al redelijk Engels met zo’n heerlijk 
Amerikaans accent spreekt. Trots op ons meisje. 
Ook de jongens maken het goed. Ook al missen 
ze Nederland met de vele mogelijkheden en 
vrijheden, ze doen het goed! Studeren, gaan 
naar een voetbalclub en Timo heeft het super 
naar zijn zin bij de donderdagavond tienerclub. 
Ook met onszelf gaat het goed. Het is keihard 
werken in deze drukke tijd van het jaar wat 

ook heel mooi is. We zijn hier tenslotte niet voor 
niets ;-)
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EEN SPONSOR VOOR DANYEL…. 
Intussen hebben 35 kinderen een sponsor. Daarnaast doen we ook individuele sponsoring. Zoals Dayel, 
een jongetje uit een gezin van 7. Moeder werkt dagelijks in de recycling om zo iets te verdienen om die 
dag van te kunnen leven. Toen ik haar vertelde dat ik een ‘padrino’ (sponsor) voor Danyel had 
gevonden, zodat hij toch mee kan doen aan de ‘promoción’ (einde school ceremonie) sprongen de 
tranen in haar ogen. Zo blij was ze…. Een soms klein bedrag, kan zo’n uitwerking hebben in het leven 
van een kind (en moeder). Dank hiervoor! 

Een eenmalige of maandelijkse bijdrage kan gestort worden op: NL25ABNA055.35.27.991 t.n.v. St. Shailoh te 
Amersfoort. Voor info en vragen: thuisfront@shailoh.org / jordi.ria@gmail.com 
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