RESULTATEN OPERATIEWEEK TRUE BLUE STICHTING
Dit is Adriana Elizabeth, ze is 3 maanden oud
en komt uit Huehuetenango. Ze heeft een zusje
van 3 jaar oud die helaas 8 maanden geleden is
overleden (tevens was haar zusje met een
schisis geboren) en ze heeft een broertje van
1,5 jaar en die is zonder schisis geboren.

Dit is Alejandro Yandel hij is 4 maanden oud
en komt uit San Marcos, ongeveer 5 uur rijden
vanaf het ziekenhuis in Antigua. Alejandro is
het eerste kindje van zijn ouders en zijn
ongelooflijk blij met zijn operatie.

Dit is Bevans Donanoni, hij is 10 maanden oud
en heeft ruim 6 maanden in ons melk project
gezeten, het koste Bevans veel moeite om het
juiste gewicht te krijgen. Gelukkig is hij nu
geopereerd en gaat alles goed!

Dit is kleine Desi uit Huehuetenango, een heel
lief en timide meisje. Ook zij is de eerste van
dit lieve gezin en de ouders zijn heel erg blij
voor hun dochter dat ze geopereerd is.

Dit is Elena Nohemi, een lief meisje van
4 maanden oud uit de provincie San Marcos.
Eerste kindje van haar jonge ouders.

Dit is Ernesto Apolinario, een lief mannetje
van net 3 maanden oud uit Huehuetenango.
Zijn jonge moeder was helemaal in paniek
toen ze voor het eerst bij ons kwam en had
geen idee wat te doen met haar zoon, nu is
ze de gelukkigste vrouw op aarde.

Dit is Gleyder David, hij is 4 maanden oud en komt
uit Chiquimula, dit is een stad dat grenst aan de grens met
Honduras. Voor de ouders een hele lange reis om bij het ziekenhuis
te komen, maar gelukkig door jullie hebben we ook kunnen helpen met
de buskaartjes en is Gleyder geopereerd!

Dit is Jose Felipe, het eerste kind van zijn
ouders. Zijn ouders zijn al best op leeftijd,
moeder is in de 40 en vader in de 50, dit
kan ook het probleem zijn dat Jose geboren
is met een schisis. Gelukkig is hij nu
geopereerd!

Dit is Yeicol Danilo, een mooi mannetje
van 3 maanden oud. Hij is nummer 3 van de
familie en de enige geboren met schisis.

Dit is Kleyver Urbano, het meest vrolijke
mannetje dat ik ken! Altijd vrolijk en ook
zijn moeder is altijd blij en happy. Zijn moeder
is nog maar 17 jaar en doet het helemaal
alleen, maar oh wat is ze blij nu!

Nogmaals heel erg bedankt voor jullie samenwerking,
hulp en inzet voor onze stichting en alle kinderen in
Guatemala die worden geboren met schisis.
Gracias !

