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Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte met haar verhaal uit Nicaragua.
Hallo donateurs,
Vanaf dat het in 1986 gebouwd werd door de Stichting Vriendenkring vervult het ziekenhuis
Teodoro Kint al 36 jaar een belangrijke rol in de gezondheidszorg in de gemeente El Viejo.
De populatie die bediend wordt door het ziekenhuis bestaat uit 36.000 inwoners, verdeeld
over 15 sectoren in de regio waaronder het hele schiereiland Cosiguina en vele kleine gemeenschappen rond El Viejo.
Momenteel zijn er in de regio 320 vrouwen zwanger, van wie 30 procent nog adolescenten
zijn. Zij krijgen speciale aandacht, ze worden regelmatig gecontroleerd en
in het ziekenhuis is er een aparte afdeling, het Moederhuis, bedoeld om de
sterfte van moeders en kinderen rond de geboorte te verminderen. Er wordt
onderdak geboden en maaltijden en gedurende de dagen voor de bevalling
krijgen de moeders voorlichting. Er is plaats voor 15 vrouwen. Het personeel
in het ziekenhuis bestaat uit 11 artsen en 43 verplegenden (allemaal vrouw).
Het ziekenhuis beschikt over 2 voertuigen, een pick-up en een ambulance
voor het vervoer van medisch personeel naar de gemeenschappen voor
algemene zorg, voor spoedgevallen en om de Lucha Epidemica (strijd tegen
de epidemieën ) ten uitvoer te brengen. Er wordt zorg verleend aan 1.456
chronische patiënten, waarvan er 856 een handicap hebben en wonen Herinneringsbord aan de hospitaalgevel
buiten de stad op het platteland. Het ziekenhuis heeft specialisten op het
gebied van Interne geneeskunde, Orthopedie, Kindergeneeskunde, Psychologie, Natuurgeneeskunde en Alternatieve
Geneeskunde. Ook is er een Eerste Hulp en een laboratorium, helaas met beperkte mogelijkheden.
Voor meer specialistische onderzoeken worden mensen doorverwezen naar het Departementale Ziekenhuis in Chinandega (zo’n 20 km van El Viejo). Dat gebeurt zo’n 140 keer per maand. De meest voorkomende ziektes op dit moment
zijn: longontsteking, ernstige luchtweginfecties en malaria. Dit ziekenhuis heeft geen Covid-afdeling. Er worden steeds
brigades gevormd om de vaccinatie tegen Covid-19 en griep toe te dienen. Op dit moment zijn er zo’n 26.000 mensen
gevaccineerd waarvan 24.000 het gehele schema heeft gehad, inclusief de booster.

Het ziekenhuis in El Viejo

Vervolg
Ondanks de beperkingen en het gebrek aan middelen, blijft het medisch en
administratief personeel met veel doorzettingsvermogen zorg verlenen en
wordt de infrastructuur goed onderhouden.

Donatiebox

De directrice, Dr. Millón, is de FAH (Fundación Amigos de Holanda – Stichting
Vriendenkring NL) heel dankbaar. Naast de hulp die wij dankzij u als donateur
aan het ziekenhuis kunnen verlenen heeft Dr. Millón haar studie Geneeskunde
kunnen doen dankzij een beurs die toegekend was door de FAH.

Zelf een
inzameling
starten?

Dank voor uw steun, Maria Lucila Cuadra

Vraag dan onze donatiebox aan
via een email naar
box@vriendenkringnederland.nl.

Steun voor

Wachten op je beurt

TOEKOMST

Afgelopen kwartaal heeft het Pater Theo Kintfonds een mooie erfenis
mogen ontvangen. Wij zijn onze donateur dankbaar dat hij op deze wijze
ook na zijn overlijden het goede werk blijft steunen. We beseffen eens
te meer dat erfenissen en nalatenschappen belangrijk zijn om ook in
de toekomst steun te kunnen blijven leveren aan onze goede doelen in
Nicaragua. Ons fonds is een erkende ANBI instelling, zo hoeven wij geen
erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en
schenkingen.
Bent u geïnteresseerd om u steun voort te zetten ook als u er niet meer
bent? Kijk dan eens op www.wijzernalaten.nl of maak een afspraak met
een notaris in uw buurt.
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Met ons CBF-certificaat
weet u zeker dat wij
transparant werken en
dat de wervingskosten
onder de 25 procent blijven, in ons
geval zelfs onder de 15 procent.
Sowieso werkt het hele stichtingsbestuur volledig onbezoldigd.
De Stichting geldt ook
voor de fiscus als een
erkend goed doel: over
giften en legaten zijn wij
geen belasting verschuldigd en voor u
is de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk
op onze site voor meer informatie.
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