Beste lezers,
Ik zou mij graag willen voorstellen, mijn naam is Rosa Elvira Pérez Tobar en ik ben een
inwoner van mijn dorp Puerto el Carmen in het Canton Putumayo, van de provincie
Sucumbíos in Ecuador. Ik ben 24 jaar oud en heb de mogelijkheid gehad om naar school te
gaan op 'el colegio Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel', en op dit moment ben ik
deel van het team dat werkt in 'Hospital San Miguel'. Het is heel waardevol voor mij om nu
terug te zijn in het gebouw waar ik zoveel bijzondere momenten heb meegemaakt.
Hierna ben ik een vervolgopleiding gaan doen in de provincie Carchi, waar ik vijf jaar lang,
ver weg van huis, ben geweest. Maar het gaf mijn de mogelijkheid om een officiële titel te
krijgen in 'Administración Publica' (Administratie en management, gericht op de publieke
sector) waarbij ik graag wil zeggen dat dit de beste ervaring in mijn leven was. Dit is een
overwinning die mogelijk is gemaakt door de onvoorwaardelijke steun van mijn moeder
Rosita Tobar, een eerlijke en hardwerkende vrouw die ik erg bewonder.
Na mijn opleiding ben ik teruggekeerd naar mijn eigen dorp om met veel enthousiasme
weer bij mijn familie te zijn en hier te kunnen werken. Het is hierom dat ik heel dankbaar
ben dat Doctor Jacob en Doctora Carolien vertrouwen hebben in mijn professionele
capaciteiten en me hebben toegelaten om onderdeel te zijn van hun team, en zo te kunnen
werken als recepcionista (receptioniste) in het ziekenhuis San Miguel. Tijdens mijn werk zal
ik mijn diensten beschikbaar stellen en neem ik mijn verantwoordelijkheden. Daarnaast ben
ik ook iedereen dankbaar die hulp heeft gegeven aan dit project en dit alles mogelijk heeft
gemaakt, ik ben dankbaar omdat ik op deze manier mijn familie kan helpen en de mensen in
mijn dorp.
Wij hebben net onze eerste werkweek gehad, waarin we patiënten hebben ontvangen en ik
heb op mijn best mogelijke manier deze patiënten bejegend en geholpen. Verder voel ik mij
gelukkig dat ik op deze manier de mensen uit mijn dorp kan helpen, mijn professionele
kwaliteiten kan ontwikkelen en dat ik onderdeel mag zijn van het team en het ziekenhuis.
Heel hartelijk bedankt, altijd zal ik dankbaar zijn en ik hoop dat u mijn verhaal heeft gelezen.
Rosita Perez, vanuit Puerto el Carmen, Ecuador

