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Perui szolgálat 
A Then család 3. hírlevele ·   

2020. október 

Kedves barátaink és támogatóink! 

 
 Csaknem három hónapja érkeztünk meg küldetésünk és szolgálatunk helyszínére, Curahuasiba és szeret-

nénk beszámolni nektek a történtekről. Talán a képek is segítenek abban, hogy jobban el tudjátok képzelni a min-

dennapjainkat.  

Keresztül-kasul Perun :  

Busszal Limából Curahuasiba 

 
Egy hét karantén után július 9.-én hajnali 4 órakor indultunk szolgálattevő társainkkal kalandos utunkra, amely 

Limából, a tengerszint feletti 0 méter magasságból 

a Nazca sivatagon keresztül, néhány órán keresztül 

4500 méteren vezetett, majd 19 órával később 

2600 méteren Curahuasiban ért véget. Erre a fárad-

ságos, igen megterhelő és nem veszélytelen útra 

azért vállalkoztunk, mert a pandémia következté-

ben a légiforgalom a humanitárius járatokra korlá-

tozódik, így nem volt lehetőség Limából Cuscóba 

repülni. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az út min-

den komplikáció nélkül zajlott le. 

 

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, 

és cselekszi azokat, hasonló a bölcs ember-

hez, aki kősziklára építette a házát.  “  

    Máté 7,24 

Az Andokon át vezető út  -  hágók 4500 méter magasságban 

 

Rövid pihenő valahol az Andok magaslatán 

Vadon élő vikunyák legelésznek 4000 méter magasságban 
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 Célhoz értünk– a munka Curahuasiban 
 

Immár július óta Curahuasiban élünk, ahol misszionárius társaink nagy örömmel fogadtak minket. Annál is nagyobb 

örömmel, hiszen a pandémia következtében március óta nem érkeztek új misszionáriusok, így az új családok érkezé-

se új reményt is jelentett. A kórházban komoly orvoshiány volt, hiszen a koronabetegek ellátása igen munkaerő igé-

nyes. Curahuasi régiójában érkezésünket követően érte el csúcspontját a kórházi intenzív ellátásban részesülő koro-

nabetegek száma, így nagy szükség volt az újonnan érkezett két orvosra. Simon csodával határos módon (általában 

hosszas procedúra) kisebb politikai huzavona után szinte rögtön megkapta a munkavállalási engedélyét (ld. kép jobb-

ra) 

 

 

 

 

Időközben bár a régióban igen sok po-

zitív teszteredmény van (a misszionári-

usok között is), a betegségek enyhe 

lefolyásúak, így a kórház egyre inkább 

vissza tud térni a normál üzemhez. Így 

Simon munkája is elsősorban az ambu-

lancián megjelenő gyermekek ellátásá-

ra összpontosul.  

 Az iskolák egész Peruban zárva 

vannak és csak márciusban az új tanév 

kezdetekor várható, hogy a távoktatás időszaka véget ér. Ez természetesen azt jelenti, 

hogy a mi gyermekeink is otthon vannak, és Fruzsinára hárul az oktatás feladata, rész-

ben német távoktatási anyagokkal, részben a Colegio Diospi Suyana által biztosított 

heti feladatokkal, amiket először le kell fordítani. A gyerekek heti néhány órában spa-

nyol magánórán is részt vesznek. 

Mivel a gyerekek otthon vannak, eddig nem volt rá lehetőség, hogy Fruzsina is részt 

vegyen a kórház adminisztrációs munkájában. Az elkövetkező hetekben ez megváltoz-

hat, mivel a járványügyi helyzet enyhülése miatt megoldható lesz, hogy felváltva dol-

gozzunk. Terveink szerint Fruzsina először csak heti néhány órában dolgozna. Mivel a 

holland ügyvezető márciusig Hollandiában tartózkodik, munkáját különböző munkatár-

sak között felosztották, így nagy szükség lenne Fruzsina munkájára is.  

 

Perui szolgálat - a Then család 3. hírlevele                                          2020. október 

Simon védőruhában 

A kórház dolgozói tömeges korona tesztelést 

végeztek egy  hegyi faluban 

Simon az esti hírekben :) 
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Adományok:  
Tiszántúli Református Egyházkerület OTP Bank 11738008-20011428-00000000  

Megjegyzés: „Perui szolgálat”  

A létfenntartásunk költségeit, nyugdíj– és betegbiztosítási járulékunkat a missziós szervezet a szá-
munkra beérkezett adományokból finanszírozza. 

www.then-peru.de  diospi-suyana.de  

A hírlevélre a peruiszolgalat@reformatus.hu 
emailcímen lehet feliratkozni.  

Imakérések: 
• Isten segítsége és áldása a szolgálatunkon, a 

gyermekeink oktatásában és a nyelvtanulás-
ban 

• Segítség a vízumügyintézésben 

• Egészség  

• Fruzsina gyakori ízületi és gyomorfájdalmai 

Mindennapok 

 
A mindennapjainkról képekben szeretnénk beszámolni: 

 

 

 

 

Szeretetteli üdvözlettel Curahuasiból, 

Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági és Zsuzsi 

Ennek a háznak a földszintjén lakunk 

Bútorvásárlás motortaxival. Időközben egy, a 

missziós szervezet tulajdonában 

levő autó is rendelkezésünkre áll, 

amiért nagyon hálásak vagyunk. 

Egyre több barátság kötődik kecsua gyerekekkel 

A vízellátás állandó probléma, az esős 

időszakban javulni fog a helyzet 

Lassan megszokjuk, hogy 

itt mérgespókok is élnek  

Gazdag választék  

Postacím: 

Néhány hete újra megindult a perui postaforgalom. Min-

den csomagnak, levélnek nagyon örülünk! Címünk:  

Hospital Diospi Suyana, Fruzsina Then, Apartado 

210, Abancay, Apurímac, Peru 


