
In onderontwikkelde landen zoals 
Bolivia ziet men het vaak nog 
als een straf van God wanneer er 
een gehandicapt kindje wordt 
geboren. Het jongetje of meisje 
wordt door de ouders uit schaamte 
verborgen gehouden en krijgt dan 
niet de zorg en aandacht dat het 
zo heel hard nodig heeft. Sinds de 
oprichting van ons gehandicapten
centrum Centro Nuevos Horizontes 
in 1995 is dat taboe in ons werk
gebied gelukkig voor een groot deel 
weggenomen. Het centrum heeft 
in de wijde omtrek een zeer goede 
reputatie, dus durven steeds meer 
ouders met hun kinderen naar ons 
toe te komen voor een onderzoek 
door onze artsen en verpleegkun
digen. Als de vaders en moeders 
dan zien wat er mogelijk is om het 
lijden van hun kind te verzachten, 
maken wanhoop en verdriet plaats 

voor hoop en blijdschap.Wij zijn u, 
lezers van Pando Report, heel dank
baar voor uw immer royale steun 
aan onze hoopgevende medische 
hulpprogramma’s. Door uw mede
leven bent u de brengers van hoop 
en blijdschap!

Kunnen we iets doen?

Van wanhoop naar blijdschap
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Chirurgisch ingrijpen, al op jonge leeftijd, betekent een enorme 
ommekeer ten goede in de levens van deze kinderen. 

Door: Monniek Leendertse, Director Nederland

Kent u dat: het gevoel van machte
loosheid als je ziet dat een dierbare 
lijdt en er geen zicht is op verbe
tering? Zo verslagen en intens 
verdrietig voelden Ismael en Flor 
zich, toen zij na de geboorte van 
hun zoontje Nicolás ontdekten dat 
er iets niet goed was. Hij had een 
gespleten bovenlip en zijn gehe
melte was open. Ze wisten: nooit 

zal hun kind normaal kunnen eten 
en drinken. 
In Nederland wordt een kindje met 
schisis snel geopereerd, maar in het 
oerwoud van Bolivia gaat dat niet. 
De vooruitzichten voor Nicolás 
waren ronduit slecht. Kunnen wij 
iets doen om te helpen? In deze 
nieuwbrief vindt u het antwoord. 
Leest u weer mee?



Chirurgische ingrepen 
bij jonge kinderen

Dr. Mario Villalbe is plastisch 
chirurg en dé expert op het 
gebied van hersteloperaties bij 
kleine kinderen. In Zuid-Ame-
rika heeft hij al honderden 
kinderen geopereerd. Samen 
met Roberto, een anesthesist, 
en met zuster Fabiola, de opera-
tieassistente, is hij uit Tarija 
overgekomen om kinderen met 
aangeboren en niet-aangeboren 
afwijkingen te opereren. 

Giovana Capriles, de directeur 
van Centro Nuevos Horizontes, 
heeft mij de lijst met namen en 

de foto’s gegeven van de kinde
ren die nu in aanmerking komen. 
Met nadruk heeft zij erbij gezegd 
dat, als wij deze kinderen nu niet 
helpen, zij altijd zwak en afhan
kelijk zullen blijven. Vanwege de 
voorbereidingen, de ingewikkelde 
operatie en de nazorg, is de hulp 
aan deze kinderen niet goedkoop. 
Toch gaan we ervoor, want het 
chirurgisch ingrijpen, al op jonge 
leeftijd, betekent een enorme 
ommekeer ten goede in de levens 
van deze kinderen. Namens alle 
ouders alvast heel hartelijk dank 
voor uw hulp van vandaag!

Van het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia

De kinderen staan dus al geruime 
tijd op de wachtlijst. Ze zijn gebo
ren met een hazenlip of met poly
dactylie, waarbij een kindje teveel 

vingers of tenen heeft. Twee 
kinderen hebben brandwonden. 
Nu is dokter Mario dan eindelijk 
weer met zijn team in Riberalta. 
Buiten, bij de ingang van de kliniek, 
zitten de ouders met hun kinderen 
in spanning te wachten. Dokter 
Mario moet eerst controleren of de 
kinderen sterk genoeg zijn voor de 
operatie. En dan is er nog een zorg, 
want áls hun kind in aanmerking 
komt, hoe moet het dan met de 
betaling voor de ingreep en alles 
daaromheen? Veel geld hebben 
deze mensen niet…

We hopen daarom dat u wilt helpen 
met uw royale steun, want hoewel 
de misvormingen goed te herstel
len zijn, hebben de families zelf de 

middelen niet om hun kinderen 
te laten opereren. U kunt dat wel. 
Bied hun alstublieft deze kans.

Riberalta - Bolivia

UITGELICHT

In 2020 zou dokter Mario Villalbe weer naar Riberalta komen voor 
de jaarlijkse hersteloperaties van kleine kinderen met aangeboren 
afwijkingen. De teleurstelling bij de ouders was enorm, toen zij 
vernamen dat de operaties vanwege Covid-19 niet door konden gaan. 
Al waren de operaties dringend nodig, het risico op besmettingen 
was te groot.

De kosten voor materialen,  
het gebruik van de 

operatiekamer in het 
plaatselijke ziekenhuis, 

de verblijfskosten van het  
chirurgisch team en alle 

medicijnen zijn per kind € 320.



Berichten van het secretariaat

Nieuwe vrienden
Wie een nieuwe donateur opgeeft voor € 15 per maand, 
krijgt de speciale Amazonekinderen legpuzzel gratis 
thuisgestuurd. Bel ons op 079-3620703 (op werkdagen 
tussen 10:00 en 14:00 uur) of stuur een e-mailbericht 
naar info@amazonekinderen.nl.

In juli hebben wij de beelden 
gezien van de overstromingen 
in Duitsland, België en Neder
land. In Bolivia hebben wij dit 
ook verschillende keren van 
dichtbij meegemaakt, daarom 
begrijpen wij uw ontreddering 
heel goed. Wij hopen dat u, net 
als de mensen in het Amazone
gebied, nu en in de toekomst 
goede hulp en steun zult 
ontvangen. Wij zijn zeer met u 
begaan en dragen de getroffe
nen in onze gedachten, harten 
en gebeden. 

Esteban Niemira,  
em. bisschop L.M. Casey

Watervloed
In de afgelopen maanden zijn ons 
vele vrienden ontvallen. Iedere 
week weer ontvangen wij op het 
secretariaat overlijdensberichten. 
Dat raakt ons. Het is immers aan 
de betrokkenheid en liefde van 
deze donateurs te danken dat de 
Amazonekinderen, jongens en 
meisjes uit arme gezinnen, onder-
wijs kunnen volgen en medische 
zorg krijgen. Aan de nabestaan-
den laten wij dan per brief of 
via e-mail weten, dat de Bolivi-
aanse kinderen altijd dankbaar 
zullen blijven voor die hulp. Wat 
de kinderen hebben ontvangen, 
zullen zij weer doorgeven aan de 
nieuwe generatie.

Verdrietige berichten

Studiebeurzen
In het vorige Pando Report las u over het verstrekken van 
studiebeurzen. Naast financiële bijstand krijgen hardwer
kende, gemotiveerde studenten uit arme families ook bege
leiding bij het studeren en een stageplek binnen een van onze 
andere hulpprogramma’s. Op onze oproep werd enthousiast 
door u gereageerd. Sommige donateurs gaven het bedrag dat 
nodig is voor een maandelijkse beurs, € 90, of een deel daar
van, en anderen zelfs een gehele jaarlijkse beurs, € 1.080. 
Met alle giften, groot en klein, zijn we blij. 

Wie meedeed, vond op de achterzijde van de dankbrief het 
verhaal van Roly. Wilt u alle interviews lezen, kijk dan op 
www.amazonekinderen.nl/interviews-met-studenten.



Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot 
werk wil doen. Zij wordt door de Belastingdienst aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft tot 
doel armlastigen in het Amazonegebied van Bolivia, in het 
bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van 
financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere 
projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden 
van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren. Onze 
activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven 
en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk.

Stichting Amazone Kinderen 
Baron de Coubertinlaan 6 – 212
2719 EL  Zoetermeer 
Tel.: 079 -362 07 03 

E-mail: info@amazonekinderen.nl
Website: www.amazonekinderen.nl 
IBAN: NL18ABNA0409923885
K.v.K. 412 265 91

Centro Pro Vida –  
Onderhoudswerkzaamheden 
De waterput van onze kliniek Pro 
Vida voor natuurlijke remedies, 
kon met steun van donateurs eerder 
dit jaar worden gerenoveerd. Nu 
moeten de binnenmuren worden 
geschilderd en regenafvoergo
ten worden vernieuwd. Hier en 
daar moeten kapotte vloertegels 
worden vervangen en lekkages 
aan het dak worden verholpen. 
Wie wil helpen? De kosten zijn:  
€ 2.180.

Centro Nuevos Horizontes – 
Aanschaf van apparatuur
Ons gehandicaptencentrum heeft 
apparatuur nodig voor elektri
sche stimulatietherapie. Kinderen 
met spasmen hebben daar veel 
baat bij omdat deze therapie de 
bloeddoorstroming in de spieren 
bevordert, waardoor verkramping 

afneemt. Met gezondere spieren 
kunnen kinderen beter bewegings
oefeningen doen en spierweefsel 
opbouwen. U begrijpt dat dat hun 
mobiliteit zeer ten goede komt. Het 
apparaat kost omgerekend onge
veer € 3.776, en we hopen dat 
iemand van u dit bedrag zo spoedig 
mogelijk wil schenken.

Wilt u een van deze projecten bekostigen, maak dan uw schenking over 
op IBAN NL18ABNA0409923885 t.n.v. Stichting Amazone Kinderen, o.v.v. 
‘Onderhoud Pro Vida’ of: ‘Apparatuur Centro Nuevos Horizontes’. 

Hebt u eerst nog vragen, dan kunt u bellen met Monniek Leendertse op 
079-3620703 (op werkdagen van 10:00-14:00 uur).

Verzoek tot steun van 
eenmalige projecten

Terwijl de bouw van de AREEC-school voor speciaal onderwijs in Riberalta nog in volle gang is, zijn wij 
bezig met het inventariseren van overige steunverzoeken uit het werkveld. Wilt u een speciale bijdrage 
doen vanuit uw familie- of bedrijfsfonds, dan vragen wij uw aandacht voor deze twee eenmalige projecten:



Ja, dr. Mario Villalbe is weer in Riberalta!
Voor 15 kinderen hebben wij uw hulp dringend nodig. Doet u mee?
De overkomst van het chirurgisch team, hun verblijf van 10 dagen in Riberalta, het 
gebruik van de operatiekamer, de anesthesie, verbandmiddelen en medicijnen, kosten  
al met al veel geld per kind. Maar het resultaat straks is geweldig en onbetaalbaar!  
Wat zullen deze kinderen ooit, als ze groter zijn, enorm dankbaar zijn voor uw hulp. 
Hieronder het dossier van 5 kindjes uitgelicht.

Chirurgische hulp voor  
15 kinderen met misvormingen

Yhon Alexander Camaconi Zabala
Geboortedatum: 11/03/2020Type handicap:  Eenzijdig gespleten bovenlip en open gehemelteWoonadres: Rinconada, buitenwijk van RiberaltaYhon is het eerste kind van Yonatan en Lorena. Yhon werd te vroeg (keizersnede) 

en met ernstig ijzertekort geboren. Zij wonen bij de moeder en grootmoeder van 
Lorena in een houten hut. Dit wordt Yhons eerste operatie.

Nicolás Machuqui Serato  
Geboortedatum: 10/09/2015Type handicap:  Tweezijdig gespleten bovenlip en open gehemelteWoonadres: Genechiquia, gehucht aan de rivier Madre de DiosNicolás komt uit een inheemse indianenfamilie uit de jungle en was ondervoed. 

Moeder Flor en vader Ismael leven van jacht en visserij. Ze logeren nu in Riberalta waar Nicolás extra voeding krijgt als voorbereiding op zijn 2e operatie.
Maria Fernanda Pinto Mendez
Geboortedatum: 13/10/2017Type handicap:  Misvorming als gevolg van brandwondenWoonadres: Guayaraguazu, buitenwijk van RiberaltaMaria heeft haar vingers ernstig verbrand. Nu kan zij haar hand niet goed openen. 

Moeder Priscilla werkt als wasvrouw en vader Fernando is timmerman. Ze wonen 
in het huis van Priscilla’s ouders. Tweede operatie.

Samuel Zeballos Suarez
Geboortedatum: 04/06/2018Type handicap:  Tweezijdig gespleten bovenlip Woonadres: Villa Amazonia, buitenwijk van Riberalta Samuel werd geboren met schisis en een grote moedervlek op zijn gezicht (giant 

naevus). Vader repareert motorfietsen. Twee oudere zusjes werken ook. Ze wonen 
in een houten huis met een bakstenen vloer, maar drinken water uit de rivier. 
Tweede operatie.



Dit is nodig voor de hersteloperaties:

•   Materialen voor de operaties zoals verband, doeken,  
watten en pleisters

•   Verblijfskosten voor het chirurgisch team  
(eten, drinken, overnachtingen)

•   Anesthesie (verdovingen en narcose) en medicijnen  
tegen pijn en ontstekingen

•  Het vervoer en de arbeid van het chirurgisch team: gratis!

Totale kosten per kind:    € 320
Bijdrage die we aan de ouders zelf vragen:  € 40

Door ons bij te dragen per kind:   € 280

Wat gaat u doen?
15 kinderen en hun ouders die hopen op een wonder. Maakt u het wonder waar 
en laat deze kinderen stralen. € 280 is nog nodig per kind. Met dit bedrag of een 
deel ervan zijn we u intens dankbaar!

Verlicht het lijden van deze kinderen
Hoe u helpt:
Vul uw giftbedrag in op de acceptgirokaart en stuur deze snel naar uw bank, of 
maak uw gift over via internetbankieren en vermeld daarbij de 16-cijferige code.

Hoe gaat het straks met deze 15 kinderen? Kijk voor een verslag van de operaties 
en de bijzondere resultaten op www.amazonekinderen.nl!

Dank u voor uw hulp en vriendschap!

Wat is er nodig?

Oseias Jhosua Guayao Gozalbes

Geboortedatum: 20/05/2020

Type handicap:  Gespleten bovenlip 

Woonadres: Villa Zaid II, buitenwijk van Riberalta 

Moeder Leydi verkoopt frisdrank aan huis en vader Benedicto is metselaar. Ze wonen 

in een houten hut met een golfplaten dak en een aarden vloer. Oseias kan niet eten, 

maar borstvoeding gaat wel goed. Eerste operatie.

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Deze flyer behoort bij Pando Report augustus – 2021, een uitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer


