
Als medische, pastorale en admi-
nistratieve teams hier in het Apos-
tolisch Vicariaat van Pando in 
Bolivia, hebben we overlegd over 
de toekomst van onze hulpprojec-
ten in de zorg. Steeds meer fami-
lies kloppen met hun zieke 
kinderen bij ons aan, omdat ze 
geen geld hebben en geen aan-
spraak kunnen maken op reguliere 
zorg. Het probleem is echter dat 
onze zorglocaties oud en bouwval-
lig zijn geworden, en de overheid 
dreigt hierom onze zorgvergun-
ningen in te trekken.

Er ligt dus een grote uitdaging voor 
ons, die we niet alleen aankunnen. 
Wij hebben uw hulp daarbij nodig. 
Centro Pro Vida, voor medische 
zorg op basis van natuurlijke reme-
dies, ligt in het oostelijke, dichtbe-
volkte en arme deel van de stad. 
Bij de Abasto-markt, waar families 

van het platteland en uit de jungle 
hun bananen, papaja’s en vlecht-
werk verkopen. Precies daar zullen 
we het nieuwe centrum bouwen.
Het is de ideale plek om moderne 
en traditionele geneeskunde sa- 
men te brengen op de manier die 
voldoet aan alle eisen. Samen met 
u willen we de meest behoeftige 
mensen genezing en een gezond 
leven bieden. Dank, als u ons helpt 
dit wonder mogelijk te maken!

Voor de allerarmsten

Donateurs aan het woord

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.
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Misschien had u er al over gelezen: 
we bouwen in Riberalta een nieuw 
gezondheidscentrum! Misschien 
heeft u er zelfs al een gift voor 
gedaan en toen een dankbrief van 
ons ontvangen. We zijn erg blij 
met alle steun, maar we zijn er nog 
niet. Daarom vertellen we in deze 
nieuwsbrief opnieuw over dit 
bijzondere bouwproject. 

Laten we samen verder bouwen! 
Net zolang tot het gezondheids-
centrum helemaal klaar is en kan 

worden ingericht om zorg te verle-
nen aan de allerarmste kinderen 
en hun families. Bouwt u mee?  
Op de flyer leest u hoe.

Dank voor uw hulp aan kinderen uit de jungle.

Waarom we moeten bouwen
Door bisschop Eugenio Coter

Eerder dit jaar stelden we u een aantal vragen 
over uw relatie met de Amazonekinderen. 
Bijvoorbeeld: Als u de kinderen helpt, krijgt u 
daar dan ook iets voor terug? Dit vulde u in:

•  De blije gezichten van de kinderen in de mailings.
•  De blijheid dat je deze kinderen kunt helpen.
•  Een warm gevoel en respect voor alle mensen die dit 

mogelijk maken.
•  Een gevoel van voldoening.
•  Vriendschap!
•  De zekerheid dat we samen deze kinderen vooruit 

kunnen helpen.

En: waarom steunt u Stichting Amazone Kinderen? 
Een greep uit uw reacties:

•  Ik ben blij dat ik zo toch een beetje kan bijdragen 
aan een beter leven voor de Amazonekinderen.

•   Ik steun de Amazonekinderen omdat het een mooi 
project is met hardwerkende mensen die de zwak-
kere mensen helpen.

•  Ik vind dat alle kinderen een kans moeten krijgen.
•  Ik heb altijd veel bewondering en respect gehad voor 

bisschop Casey en natuurlijk ook voor zijn team en 
alles wat hij met veel doorzettingsvermogen bereikt 
heeft.

•  De informatiebulletins van de Stichting laten duide-
lijk zien dat donateurs nodig zijn! Fijn dat wij er zijn.

Dank voor uw bijdragen voor studiebeurzen! 
Niet alleen medische zorg, maar ook onderwijs is een belangrijk onderdeel van onze hulpverleningsprojecten 
in Bolivia. In de vorige nieuwsbrief vroegen wij uw steun voor studiebeurzen, om hardwerkende jonge  
studenten een steuntje in de rug te geven. De campagne heeft het mooie bedrag van € 16.060 opgeleverd.  
Hartelijk dank voor uw bijzondere bijdragen daaraan!



Condoleances na het overlijden van bisschop L.M. Casey:

Over het leven en werk van bisschop Luis M. Casey 
zullen we aan het eind van dit jaar een boekwerkje 
uitgeven. Wilt u het ontvangen? U kunt het 
bestellen door te bellen met het secretariaat 
op 079-3620703 (op werkdagen tussen 10:00 
en 14:00 uur) of door uw e-mail te sturen naar  
info@amazonekinderen.nl. 
Een gift om de verzendkosten te dekken wordt op 
prijs gesteld.

Kroniek van een zegenrijk leven

Centro Pro Vida
Zuster Nelsa vertelt: “Centro 
Pro Vida werd in 1994 gestart 
door missiezusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid om 
armoede en gezondheidspro-
blemen onder de arme indi-
anenbevolking te bestrijden. 
In 2017 nam ik het stokje van 
zuster Laura Huber over, die zich 
al 20 jaar met hart en ziel had 
ingezet voor Centro Pro Vida. 
In Brazilië had ik veel kennis 
opgedaan over de natuurlijke 
geneeswijze, die uitkomst biedt 
bij tropische ziektes en aandoe-
ningen zoals malaria, dengue, 
parasieten, huidaandoeningen, 
longproblemen, reuma, diabe-

tes en herpes. Onze dranken en 
kompressen op basis van medi-
cinale kruiden en mineralen 
ondersteunen de natuurlijke 
weerstand. Vooral de inheemse 
bevolking heeft daar veel baat 
bij. Jaarlijks behandelen wij 
ongeveer 250 kinderen, 800 
volwassenen en 250 ouderen. 
We zien erg uit naar het nieuwe 
centrum, omdat we daar alle 
zorg, van apotheek tot aan soci-
ale hulp, op een plek kunnen 
aanbieden op een hygiënisch 
verantwoorde manier. Ik hoop 
dat de mensen in Nederland 
weten hoe dankbaar wij zijn 
voor hun hulp!”

“Bij deze wil ik u van harte condo-
leren i.v.m. het overlijden van ons 
aller geweldige, fijne en liefde-
volle Luis Morgan Casey. Ik blijf 
de Amazonekinderen steunen!” 

“Hierbij wil ik iedereen condo-
leren met het overlijden van 
bisschop Luis M. Casey. Hoewel 
ik niet gelovig ben, zie ik in 
hem een ware christen, die zich 
bekommerde om mensen waar 
anderen dit nalieten. Mijn hoop 
is dat zijn werk blijft voortgaan 
zolang het nodig is.”

“Een héél groot verlies is het voor 
Stichting Amazone Kinderen. Via 
de brieven en de mooie berich-
ten heb ik bisschop Casey leren 
kennen als een aimabele, sociaal 
bevlogen en vriendelijke heer.”

Dit zijn zomaar een paar van 
de vele reacties. Hartelijk dank 
voor alle brieven, e-mails en 
kaartjes met uw troostende, 
bemoedigende woorden!

Bouwproject: Centro Médico Riberalta

De dagen gaan hier snel voorbij. Het 
in kaart brengen van alle projecten 
vergt veel van mijn tijd, maar ik doe 
het graag. Ik bezoek onze medewer-
kers om met hen te praten over de 
voortgang van de hulpprojecten en 
ik ben diep onder de indruk van 
hun inzet. Ook bezoek ik arme fami-
lies die in coronatijd nog verder in 
de problemen zijn geraakt. Ik zie 
hoe zij strijden om het bestaan, hoe 
zij elkaar proberen te helpen. Maar 
aan alles hebben zij gebrek. Zonder 
medische zorg en onderwijs hebben 

hun kinderen geen enkel toekomst-
perspectief. Dan wacht hen hetzelfde 
lot als de generaties voor hen.

Na een dag van hard werken, loop 
ik ’s avonds met een hoofd vol 
indrukken en een bezwaard hart 
naar de oever van de rivier, waar 
ik de zon in een feest van kleuren 
zie ondergaan. Vurig wens ik, dat 
ik in het sombere leven van deze 
Amazonekinderen kleur kan en 
mag brengen. En dan gaan mijn 
gedachten naar u, onze vrienden in 

Nederland. Ik weet dat ik op u mag 
steunen. U zult ons vast helpen, 
óók met de bouw van een nieuw 
gezondheidscentrum, zodat we 
kinderen nieuwe kansen kunnen 
bieden. Met dat vertrouwen keer 
ik hoopvol terug naar huis, waar 
ik met een gerust hart kan gaan 
slapen. Morgen sta ik vroeg op om 
met goede moed weer aan de slag 
te gaan.

UITGELICHT
Berichten van het secretariaat

Van het werkveld
Door Marco Aresi, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia

Dit zijn onze doelstellingen:
1.  Bieden van kwalitatieve zorg volgens de geldende overheidsnormen, 

in het bijzonder aan kinderen en jeugd uit de armste families.

2.  Zoveel als mogelijk voorkómen van kinder- en jeugdaandoeningen 
en invaliditeit, door vroege diagnose, snelle interventie en preventie-
programma’s voor scholen.

3.  Bouwen in het armste deel van de stad met traditionele en moderne 
geneeskunde onder een dak, om vindbaar en toegankelijk te zijn 
voor de armste (indianen-)families.

4.  Aanstellen van professionals zoals medisch specialisten, verpleegkun-
digen, ondersteunend personeel en psychologen, deels al in dienst.

5.  Diagnostische apparatuur aanschaffen voor o.a. bloedonderzoek, 
oogheelkunde, diabeteszorg en prenatale zorg.

6. Goede toegankelijkheid door uitbreiding van openingstijden.

Samen bouwen aan de toekomst!
Begin oktober 2022 startte onze actie voor de bouw. Omdat er veel geld 
nodig is, zullen we dit belangrijke verhaal in de komende tijd met u blijven 
delen, ook via e-mail, Facebook en onze website. Vertelt u het door? Dan 
kunnen we samen iets moois bouwen! Alvast hartelijk dank voor uw gift!    

Het oude complex in Riberalta, dat 
ooit een klooster was, het herbergt 
allerlei vormen van hulp: pastoraat, 
sociaalmaatschappelijke dienstver-
lening, diabeteszorg, huisartsen-
post en apotheek. Het is vele jaren 
een baken van hoop geweest voor 
arme families die nergens anders 
heen kunnen voor hulp. Maar, 
het gebouw piept en kraakt in zijn 
voegen en is niet meer bestand 
tegen de tropische regens en de 
brandende zon. Renoveren is geen 
optie meer, dus is een andere oplos-
sing nodig. 

Een nieuw gezondheidscentrum 
voor de arme bevolking, met 
speciale aandacht voor de jeugd.

Net als bij de bouw van de nieuwe 
AREEC-school, kiezen we ook 
nu weer voor een lichte en open 
constructie met verschillende com-

Kosten bouw: € 287.250  
Verwacht resultaat uit  
eerdere campagne: € 95.000  
Nog nodig: € 192.250

partimenten. Op het inlegvel ziet u 
de plattegrond. De omheining met 
hekwerk en een toegangspoort zal 
het gebouw beschermen en voor 
de stroomvoorziening plaatsen we 
zonnepanelen op het dak.  


