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Zorgen én hoop
Vandaag kijken we samen met u
terug op het jaar 2021. De coronapandemie heeft in ons werkgebied
veel activiteiten lamgelegd. Families zijn in economisch zeer slechte
omstandigheden beland, waardoor het leven van hun kinderen
ernstig wordt bedreigd. Er is ook
hoop, want ons werk kan doorgaan dankzij uw betrokkenheid en
steun. Marco Aresi van het artikel
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hieronder stelt zich op pagina 2
aan u voor. Hij zal ons in de
komende maanden meenemen
langs alle hulpprojecten. Het is de
tijd van grote uitdagingen, zegt
hij, en er staat ons veel te doen.
Dank voor uw hulp en bemoedigingen daarbij!
Monniek Leendertse,
Director Nederland

Leven in Bolivia
Door Marco Aresi
Hoe de mensen in Bolivia leven, is voor Europeanen soms moeilijk te
begrijpen. Boliviaanse mensen zijn zeer vriendelijk en gastvrij van
aard, maar helaas werpen corruptie, drugshandel en smokkel een
schaduw over de samenleving.
Als je daarbij bedenkt dat de
mensen in ons werkgebied erg arm
zijn, kun je je wel voorstellen dat
hun waarden en normen flink
onder druk staan. In die context
wil de kerk een positief en krachtig
tegengeluid laten horen. We zijn
dan ook enorm dankbaar voor de
samenwerking met het Apostolisch
Vicariaat van Pando. Bisschop
Eugenio Coter, die in 2013 het
werk van bisschop Luis M. Casey
overnam, zet zich in voor de
inheemse bevolking, maar óók
voor het behoud van het regenwoud. Stichting Amazone Kinderen heeft de kerk als partner nodig
om ervoor te zorgen dat de financiële steun vanuit Nederland daar
terechtkomt waar dat het hardst
nodig is: in het onderwijs en de

medische zorg voor de allerarmste
mensen. Blijft u ons werk alstublieft steunen.

Dank u voor uw trouwe hulp aan alle Amazonekinderen!

Terugblik op het afgelopen jaar
Educatieve projecten in 2021
Begroot € 163.172
Besteed € 141.428
We beginnen met een positief
bericht: studenten in Riberalta en
omgeving die van ons een studiebeurs ontvingen, waren gemotiveerd om thuis hun studies voort
te zetten. Helaas is het radio-onderwijs, dat heel belangrijk is voor
de ontwikkeling van inheemse

indianen, minder goed verlopen.
Probleem was dat de gemeenschappen over te weinig leermiddelen
beschikten en leraren aangaven
meer training en veilige bromfietsen nodig te hebben. Deze signalen
hebben we serieus genomen. U heeft
er afgelopen april al over kunnen
lezen.

Voor de voortgang van alle projecten in het onderwijs is het van
cruciaal belang dat de projectcoördinator actief aanwezig is voor
controle, aanmoediging, monitoring en toerusting. Om positieve
ontwikkelingen op dit vlak te
waarborgen zet Marco Aresi zich
hiervoor in.

Voor het CETHA-volwassenenonderwijs in Riberalta is de belangstelling
in coronatijd juist gegroeid. Dat gold
evenzeer voor Centro Curucusí, het
opvangcentrum voor straatkinderen in Guayaramerín. In december
2021 hebben wij u daar nog verslag
van gedaan. Ook in Cobija werd het
onderwijs door ons ondersteund. Er
zijn reparaties aan schoolgebouwen
uitgevoerd, maar het verstrekken
van studiebeurzen heeft hier stilgelegen door de ziekte van de missiezuster die hiervoor verantwoordelijk
is. We hopen dat dit werk zo spoedig
mogelijk wordt hervat.

Medische projecten in 2021
Begroot € 179.654
Besteed € 195.717
De gezondheidskliniek in Riberalta
heeft in coronatijd een zeer belangrijke rol gespeeld bij de zorg en
hulp aan de allerarmste families.
Wie geen gehoor vond bij de reguliere zorg – en dat waren er zeer
velen – kon terecht bij dokter Oscar
Fernandez, die zich met zijn team
onvermoeibaar heeft ingezet. Wij
zijn hem zeer grote dank verschuldigd. Helaas blijkt het centrum zelf
in zeer slechte staat te verkeren,

Van het werkveld
Door Marco Aresi, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia
Mijn naam is Marco Aresi, Italiaan van geboorte en Boliviaan van
hart. Ik ben aangesteld als nieuwe projectcoördinator voor Stichting
Amazone Kinderen in Bolivia en ik mag het geweldige werk voortzetten dat hier in 1994 door bisschop Luis M. Casey werd gestart.
Ik ben 48 jaar oud en getrouwd.
Mijn vrouw en ik hebben twee
kinderen: Matias van 5 jaar en Tiago
Alfredo van 9 maanden. Sinds 2002,
dus al 10 jaar, werk ik in Bolivia
als welzijnswerker en coördinator
voor verschillende internationale
hulpinstellingen in dienst van de
katholieke kerk. Het is mijn werk
om hulpprojecten te coördineren
voor de meest achtergestelde en
arme families.
Zoals u als vrienden van de Amazonekinderen weet, wordt het leven
van de mensen hier gekenmerkt
door onrecht en armoede. Het
Apostolisch Vicariaat van Pando is
er samen met Stichting Amazone

Kinderen in geslaagd om in de loop
der jaren veel mensen te helpen,
nieuwe levenskansen te bieden
en de meest behoeftigen en uitgeslotenen te helpen. Dit werk richt
zich met name op gezondheidszorg en onderwijs, die de basis
vormen voor armoedebestrijding.
Daarnaast spannen wij ons in voor
een eerlijkere en rechtvaardigere
samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat het dienen en helpen
van allerarmste mensen niet alleen
een opdracht is, maar ook een
geschenk van God. Van betekenis
te zijn voor anderen geeft ons leven
immers richting en doel. En delen
van wat wijzelf hebben ontvangen,
vervult ons hart met blijdschap.

We hebben nog een lange weg
te gaan, maar met uw steun en
aanmoediging zal dat lukken.
Samen met u kunnen we mensen
die in de grootste nood verkeren bijstaan en nieuwe kansen
bieden. Met grote waardering
en genegenheid voor u allen, zeg ik
... HARTELIJK DANK!

zodat het niet meer voldoet aan
de geldende hygiënevoorschriften.
Er zijn plannen gemaakt voor de
bouw van een nieuw eenvoudig,
maar ruim gezondheidscentrum.
Hierover zult u spoedig meer horen.

De ondersteuning van gezinnen
met ondervoede kinderen is in 2021
wel doorgegaan. Er zijn ook vele
overlevingspakketten en maaltijden uitgedeeld onder de allerarmste
families. Distributie en coördinatie vond plaats in samenwerking
met Radio San Miguel. We hebben
u erover verteld. Wat het project
ter bestrijding van ondervoeding
betreft, kunnen we u melden dat in het licht van de nieuwe behoeften op het gebied van gezondheid
van kinderen - dit project herstructurering behoeft. Dit geldt ook
voor de financiële ondersteuning
voor families bij laboratoriumonderzoek, ziekenhuisopnames en
medische vluchten naar elders in
geval van levensbedreigende ziektes en ongevallen. In 2022 zal een
samenwerking met maatschappelijke hulpverlening hierbij tot
verbetering van de coördinatie
gaan leiden. Marco Aresi zal ons
hierover informeren.

centrum is behoefte aan nieuwe
meetapparatuur voor laboratoriumanalyses. Veel mensen lijden al
op jonge leeftijd aan diabetes type
2 door een onevenwichtig eetpatroon. Gevolgen zijn ernstig, van
oogafwijkingen tot hartproblemen.
Educatie op scholen over gezonde
voeding en levensstijl is nodig. Ook
hier ligt een uitdaging voor onze
nieuwe projectcoördinator Marco.
Ondanks de tijdelijke sluiting van
Centro Nuevos Horizontes, hebben
de medewerkers veel voor gehandicapte kinderen kunnen betekenen.
Dankzij onze campagne in februari hebben we voldoende fondsen
beschikbaar om dit mooie werk
voort te zetten. Dat is ook nodig,
want ieder jaar worden alleen al in
Riberalta 70 tot 80 gehandicapte
kinderen geboren.
In Guayaramerín ondersteunen
wij de kliniek Sagrada Familia, die
geleid wordt door missiezusters.
Dit goed gestructureerde project
draait al vele jaren succesvol. Met
uw steun zal het werk door kunnen
gaan. Dat geldt evenzeer voor het
werk van ons medische zorgteam
op de hospitaalboot. U kent dit
werk, want we hebben er al veel
over geschreven. Toch hebben we
zorgen over de voortgang, want de
boot die intensief wordt gebruikt is
weliswaar in 2017 opgeknapt, maar
in basis erg oud en niet meer geheel
betrouwbaar. We onderzoeken de
mogelijkheid voor de aanschaf van
een nieuwe boot in 2023.

Algemene coördinatie
en administratie
De kosten waren begroot op
€ 20.603, maar er is € 16.585
uitgegeven door de tijdelijke
afwezigheid van een coördinator.
Gelukkig kon Mario Greselin het
werk tijdelijk overnemen, tot in
2022 Marco Aresi werd aangesteld.
Extra project:
de bouw van de AREEC-school
voor gehandicapte kinderen

Jongerenwerk in 2021
Begroot € 28.844
Besteed € -Jongerenclubs, uitstapjes en andere
jeugdsamenkomsten hebben door
corona niet plaatsgevonden in 2021.

Het werk van Centro Pro Vida heeft
in 2021 goede voortgang heeft
kunnen vinden. Dit centrum voor
natuurlijke geneesmiddelen is populair onder de arme bevolking en
vooral inheemse indianen zoeken
hier hun heil. Bij het Diabetisch

Oók niet het beroemde grote
kinderkerstfeest. Maar, de jongeren in onze regio hebben zeker niet
stilgezeten. Een groep jongens en
meisjes heeft tijdens de lockdown
keer op keer geholpen met distributie van voedselpakketten ten
behoeve van arme gezinnen in en
rond Riberalta en Guayaramerín.
Daarmee hebben de jongeren
ervaren hoeveel voldoening het
geeft als je andere mensen helpt.
Marco Aresi onderzoekt de mogelijkheden voor hervatting van het
jongerenwerk. Hij doet dit samen
met bisschop Eugenio Coter.

In coronatijd ging de bouw van de
school door. Hieraan hebben we
€ 302.088 uitgegeven. Dit project
gaf de mensen tijdens de moeilijkste coronaperiode hoop op
betere tijden. De bouw trok vele
nieuwsgierige kijkers. Inmiddels
is de school feestelijk geopend en
vinden lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen en
jongeren hier elke dag een veilige
en blije leerplek, tot grote vreugde
van velen. Dank voor uw bijzondere steun aan dit hoopgevende
bouwproject!

Kort financieel overzicht 2021
Inkomsten

Totaal ontvangen giften

Besteed aan doelstellingen

Hulpprojecten Bolivia
Voorlichting en bewustwording

Uitgaven

Fondsenwerving
Kantoorkosten
Beheer en administratie

€ 1.815.858 (incl. € 226.758 uit nalatenschappen)

€ 833.283
€ 137.825

€ 388.245
€ 43.112
€ 38.510

Reserves op 31 december 2021 in Nederland waren
€ 374.883. Onder leiding van projectcoördinator
Marco Aresi zal in 2022 een heroriëntatie op alle
hulpprojecten plaatsvinden. Een deel van de
reserves in Bolivia is bestemd voor de laatste
bouwkosten voor de AREEC-school.

NB: Het verschil tussen de totalen van de in de Nederlandse jaarrekening opgenomen en de hierbij gerapporteerde projectuitgaven laat zich verklaren door de
variërende wisselkoersen en door het feit dat bepaalde projectuitgaven in Bolivia pas na 31 december 2021 zijn gedaan.

Toelichting fondsenwerving:
Om alle 24.000 actieve donateurs te vragen om
steun voor onze projecten, hebben we in 2021
6 Pando Reports (nieuwsbrieven) uitgestuurd en
6 extra wervende campagnes gehouden. Alle papieren campagnes werden online ondersteund met
e-mailings, Facebook posts en blogs op onze website.
Om kosten te besparen hebben we in 2021 geen telemarketingacties of deur-aan-deur-acties uitgevoerd.
Ook hebben we geen nieuwe donateurs geworven.
In 2020 en 2021 is het aantal actieve donateurs door
ouderdom en overlijden flink gedaald van ruim
30.000 naar een krappe 24.000 vandaag. Om die reden
hervatten we onze zoektocht naar nieuwe donateurs.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan
horen we dat heel graag van u.

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

Wat doen we in 2022?
Samen met u zullen we doorgaan met hulpbieden aan de armste families in Riberalta, Cobija,
Puerto Rico en Guayaramerín, maar vooral aan
de bevolking in de dorpen en gehuchten in het
uitgestrekte oerwoudgebied. Als wij niets doen,
blijven zij verstoken van onderwijs en medische zorg. Daarom vragen wij u ook vandaag weer
om hulp. Zie het inlegvel voor meer informatie.
Dank voor uw trouwe ondersteuning!

Dank u wel!

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

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.

UITGELICHT

Studiebeurzen:
dé weg uit de armoede!
Bisschop Eugenio Coter:
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Zij werken hard en zetten zich in voor hun
eigen bevolking. Dank voor uw bijdrage aan
de ontwikkeling van onze jonge mensen!
De indianen in ons werkgebied werden in het
verleden ernstig onderdrukt door blanke overheersers. Zij werden tewerkgesteld op rubberplantages of in de houtkap. Zij mochten geen
eigen grond hebben en hun kinderen werd
de toegang tot het onderwijs ontzegd. Vreselijk. Dat is nu gelukkig anders. Toch heeft het
verleden een wissel getrokken op de mentaliteit van de mensen. Als we vandaag maar te
eten hebben, en morgen kijken we wel verder.
Waarom zouden we onze kinderen naar school
sturen als ze beter geld voor het avondeten
kunnen verdienen?
En zo krijgen de kinderen en jongeren nooit
de kans om de strijd tegen de armoede aan
te gaan. Daarom is onderwijs een van de
belangrijkste speerpunten van onze hulpverlening. Het verstrekken van studiebeurzen
maakt er onderdeel van uit.

Uitleg van het project:
Jaarlijks ontvangen ongeveer 65 hardwerkende
en talentvolle jonge mensen uit de armste
families van ons een studiebeurs. Een deel
van hen krijgt een maandelijkse toelage van
omgerekend ongeveer € 90 voor hun dagelijks
onderhoud en voor leermiddelen, zodat zij
fysiotherapeut, arts, leerkracht, verpleegkundige, tandheelkundige, voedingsdeskundige,
bos- of tuinbouwspecialist of computerdeskundige kunnen worden. Allemaal beroepen waaraan in het Amazonegebied grote behoefte is.
Andere studenten worden geholpen bij het
afstuderen of bij onderzoek. Sommigen worden
begeleid bij het aanvragen en afleggen van
staatsexamens voor het verkrijgen van officiële
diploma’s. Zonder uw financiële ondersteuning
zijn deze jonge mensen niet in staat om studies
te volgen of te voltooien.

Steun het onderwijs met uw gift
voor een studiebeurs! DANK U!
Lees op de achterzijde de verhalen van enkele studenten:

Roly Mamio: “Dankzij de studiebeurs die ik van u ontvang studeer
ik landbouw. Ik heb praktische ervaring in de landbouwsector van
het platteland Pando omdat ik daar ben opgegroeid. Ik weet dat
er altijd betere, meer efficientere en meer duurzame manieren zijn
voor landbouw en veeteelt en ik wil ze leren. De beurs maakt een
groot verschil voor mij. In ruil daarvoor help ik mee met werkzaamheden binnen de hulpverleningsprojecten van de stichting.
Dank u wel! Ik ben echt heel blij dat u mij helpt!"

Brandi Salinas: “Ik volg de opleiding voor verpleegkundige. De studiebeurs helpt me enorm. Met de maandelijkse toelage kan ik boeken kopen
en fotokopieën maken. Ook mijn uniform en goede schoenen heb ik
ermee kunnen aanschaffen. In ruil daarvoor werk ik als vrijwilliger mee
in het Diabetisch Centrum. Ik assisteer dokter Fernandez en help de
patiënten hun ziekte onder controle te houden. Dankzij u kan ik mijn
kennis en vaardigheden straks in dienst stellen van onze samenleving en
met name voor diabetespatiënten. Er is hier veel onwetendheid over een
gezonde levensstijl. Ik hoop echt te kunnen helpen dit grote gezondheidsprobleem in ons gebied aan te pakken."

Jonge mensen zoals Roly en Brandi, die bereid zijn zich in te zetten voor hun eigen
bevolking, zijn hier letterlijk van levensbelang. Uw hulp is dus heel hard nodig.
Dank u voor uw bijdrage aan hun ontwikkeling!

Zo kunt u helpen:
Pak een pen en schrijf op de acceptgirokaart uw giftbedrag en uw handtekening.
Stuur de acceptgirokaart naar uw bank of maak uw gift over via internetbankieren.
Belangrijk: Vergeet niet het 16-cijferige betalingskenmerk over te nemen in uw omschrijving!
U kunt een keuze maken uit de bedragen hieronder, maar we zijn natuurlijk
dankbaar voor iedere gift, groot of klein!

90

euro

540

euro

1.080
euro

Bijlage bij nieuwsbrief Pando Report, augustus 2022. Meer informatie: www.amazonekinderen.nl.
Stichting Amazone Kinderen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
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€ 90
voor 1 student per maand (of een deel van dit bedrag)
€ 540
voor 1 student per half jaar
€ 1.080 voor 1 student voor een heel studiejaar

