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Kedves barátaink és támogatóink!

Szeretettel köszöntünk benneteket ebben az új évben! Ismét szeretnénk nektek a szolgálatunkról
beszámolni.

„Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe,
jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem..“
Filippi 3, 12-13
Miután az elmúlt év novembere és decembere nagyon fárasztó volt, mert Simon egyetlen gyermekorvosként a munka mellett folyamatos ügyeletet vállalt, nagyon hálásak voltunk, hogy januárban
lehetőségünk volt két hétre elutazni, kikapcsolni a telefont és kipihenni magunkat. Az utolsó pillanatig
bizonytalan volt, hogy ez megvalósulhat-e, mert a fenyegető második hullám miatt itt is újabb utazási
korlátozásoktól lehetett tartani. Az újabb korlátozások azonban csak februárban, visszatérésünk után
léptek életbe. Időközben Martina John visszatért Németországból, így ismét két gyermekorvos van
szolgálatban. Ez a mindennapokban nagy különbséget jelent és mi hálásak vagyunk, hogy az ÚR erőt
adott a túlterheltség hónapjaiban.
A Covid-helyzet Peruban
Márciusban elért minket a
Covid második hulláma. Itt Peruban a
brazil mutáció terjedt el és a mi régiónkban jóval súlyosabban, mint az
első hullám idején. A faluban igen
sok fertőzött van és időközben a
Újabb covid páciens érkezik intenzív osztályunkra
misszionáriusok kétharmada átesett
a betegségen. Istennek hála, mind enyhe lefolyással, bár egyik 55 éves német kolléganőnknél később
szívpanaszok jelentkeztek. Márciusban a kórházi közvetlen betegellátásban résztvevők mind megkapták a második dózis oltóanyagot is. Peruban eddig csak az egészségügyben dolgozókat, rendőröket,
katonákat és tűzoltókat oltották be, így eddig a lakosság mindössze két százaléka kapott oltást.
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A regionális állami kórház minden lélegeztetőgépe foglalt, és másfél órás körzetben egyedül a Diospi Suyana kórház rendelkezik oxigéngenerátorral és szabad lélegeztetőgépekkel. Peruban pillanatnyilag kétezren várnak lélegeztetőgépre. Az ellátásra szoruló covid betegek száma várhatóan továbbra is emelkedni
fog.
Kórházi mindennapok
Mindeközben nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az egészségügyi vészhelyzet egy Peruhoz hasonló
országban általában azzal jár, hogy számtalan jól kezelhető betegségben szenvedő nem jut ellátáshoz:
epilepsziás gyerekek maradnak gyógyszer nélkül, mert pl. az utazási tilalom következtében nem járnak
buszok, ami egy szegény ember egyetlen lehetősége a tíz órányira fekvő dzsungelből Curahuasiba utazni,
ami az egyetlen kórház, ahol olcsón kezeléshez juthatna. Ugyanezen okból műthető szembetegségek vaksággal végződnek, mert a beteg 4 hónapot várt, amíg sikerült idejutnia. Egy egyszerű tüdőgyulladás halálos lehet, mert a beteg azt gondolta, hogy covidról van szó, és nem ment orvoshoz… A perui éves halálozások átlagosat meghaladó számának nagyobb része köszönhető az ezekhez hasonló eseteknek, mint a
covidnak.
Simon gyermekorvosként továbbra is elsősorban az ambuláns betegek ellátásában vesz részt, illetve
az osztályos betegek kezelésében. Munkája igen
sokszínű, egyrészt hasonló egy gyermekorvosi rendelőhöz, amikor környékbeli gyerekek érkeznek
mindennapi problémákkal, de sajnos időközben
mindennapivá váltak a fentiekhez hasonló történetek is. Nagy örömet okoz nekünk, nap mint nap
Krisztus szeretetét az elhanyagolt kecsuáknak továbbadni. A hetekben érkezett egy tíz éves kecskepásztor, két héttel korábban történt combnyaktöréssel. Munkája közben egy szakadékba zuhant, állkapocs, borda és combnyaktörést szenvedett. Csa- Egy helyi kisfiú súlyos tüdőgyulladással. A laborvizsgálat során tuberkulózist találtak. A szegényes lakókörülmények következtében
ládja két napig nem találta. Csodával határos móez egy gyakori betegség.
don kiszabadította magát a szakadékból és rátaláltak. Az állami kórházban a combnyaktörést a szükséges csavarok hiányában nem kezelték, a törést nem
rögzítették. Két hét múlva hatórás taxiút után érkezett a gyermek Simon rendelőjébe. Baleseti sebészünk,
egy svájci misszionárius sikeresen megműtötte, az állami kórházban kezelt állkapcsot a kórház fogorvosa
utókezelte, és a fiú már hazatérhetett.
Fruzsina hétköznapjai otthon
Nagy örömmel tölt el minket, hogy az Úr áldásából újra gyermeket várhatunk. Szeptember közepére várható negyedik gyermekünk születése. A terhesség eddig komplikációmentesen zajlik.
A pandémia következtében Peruban az iskolák több, mint egy éve zárva vannak, a Colegio Diospi
Suyana Zoom Meetings segítségével tart órákat. Ezek egy részén részt vesznek a lányaink, ezen kívül
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németországi távoktatási anyagokkal is dolgozunk. A pandémia előtt a misszionárius családokat általában
egy csapat fiatal is segítette, felsőoktatási tanulmányaik előtt álló fiatalok, akik missziós évüket töltötték
itt. Ez a segítség immár egy éve nem áll rendelkezésre, így a családanyák egyúttal tanárok is, amit a mi
esetünkben a nyelvi akadály és a többféle tananyag is megnehezít. A lányoknak fejlődik a spanyoltudásuk,
de természetesen jelenléti oktatással gyorsabban haladtak volna. Elsősorban ez tölti ki Fruzsina mindennapjait, mindamellett, hogy a missziós szolgálatunkhoz szükséges adminisztratív munkát (mint pl. elszámolások a missziós szervezet felé, kommunikáció) is végzi, és ahol tudja, támogatja Simon munkáját. A
környékbeli asszonyokat és gyerekeket is egyre jobban megismeri, sok a szükség, testi és lelki értelemben.
A legtöbb gyermek több, mint egy éve nem jár iskolába. A helyi állami iskolák nem ajánlanak fel távoktatást, a gyerekek az utcán kallódnak, vagy a szülők munkájában vesznek részt. A pandémia gazdasági hatása itt is érzékelhető. A munkanélküliség, a reménytelenség újabb szintet ért el, igen megnövekedett a
mélyszegénységben élők száma, a bezártság gyakran alkoholizmushoz, családon belüli erőszakhoz vezet.
Ebbe a reménytelen helyzetbe szeretnénk
Krisztus fényét hozni. Az orvosi segítség mellett
Simon néhány hete a kórházi lelki szolgálatban is
részt vesz és időnként ő tartja a páciensek számára a reggeli áhítatot. Fruzsinának személyes
kapcsolatok útján van lehetősége az evangelizációra. Így például Miriam esetében (lásd 4. hírlevél). A család nehéz időszakon esett át, a férj
négy órányira dolgozik építkezéseken és csak
nagyon ritkán tud hazautazni. Nemrégiben fekete özvegy csípte meg, amit túlélt, röviddel ezután Miriam, aki négy gyermekükkel egyedül
Simon reggeli áhítatot tart a kórház várótermében
lakik Curahuasiban közepesen súlyos lefolyású koronavírusfertőzésen esett át. A család anyagilag nagyon szűkös körülmények között él. A legfiatalabb lányuknak sikerült segíteni, hogy bekerüljön a Diospi iskola rászoruló diákjai közé, így havi ösztöndíjat kap és minőségi
távoktatásban részesülhet. Ezt a családod segítjük, ahol tudjuk és az utóbbi időben Miriam egyre nyitottabb Fruzsinával a Jézusról szóló beszélgetésekben és örömmel olvassa az ajándékba kapott Bibliát.
Jézusért vagyunk itt, hogy az ő szeretetét továbbadhassuk nekik és a hozzájuk hasonló családoknak.
Hálásan köszönjük anyagi és imádságbeli támogatásotokat, amivel lehetővé teszitek szolgálatunkat! Sze-

Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági és Zsuzsi

retetteli üdvözlettel,
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A létfenntartásunk költségeit, nyugdíj– és betegbiztosítási járulékunkat a missziós szervezet a számunkra beérkezett adományokból finanszírozza.
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Simon különösen szívén viseli a fogyatékosok sorsát

Miriam segít kacsát vágni és pucolni

Kecsua asszony juhaival inka romok között

Simon havonta egyszer a Diospi Suyana Rádió egészségügyi adásában beszél különböző gyermekorvosi témákról, mint például csípőficam prevenció, lázcsillapítás, paraziták.
A Diospi Suyana kórház

Kecsua asszony lucernát cipel

Zsuzsi és Miriam
kislánya Luz
nagy barátnők
lettek
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