
Beste Nederlandse vrienden, we 
zien de duisternis die ons omringt, 
maar ook de lichtjes die het duister 
terugdringen. Kerstmis is het feest 
van de geboorte van het kindje 
Jezus. Als we vanuit het diepst 
van ons hart naar dit kind kijken, 
voelen we het verlangen om dit 
kwetsbare te ontvangen, te bescher-
men en te delen. In een wereld van 
onrecht en oorlog, maakt dit kleine 
kind de liefde in ons wakker. We 
kijken naar elkaar en weten dat ook 
wij geliefd zijn. Uw trouwe betrok-
kenheid in het afgelopen jaar heeft 
ervoor gezorgd dat wij kinderen 
weer een glimlach konden geven. 
Dankzij u hebben wij kunnen strij-
den voor hun leven en hun kansen. 
Wij konden hen beschermen, gene-
zen en voeden. Als we met Kerstmis 
knielen voor de kribbe leggen wij 

geen rijke geschenken neer voor 
het Koningskind. Nee, we leggen in 
de handen van het kindje Jezus een 
papiertje… met uw naam daarop 
geschreven! 

Kerstmis 2022

Een papiertje met uw naam

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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Maak kennis met…
Elizabeth Novoa Bravo, 34 jaar

Denkt u al aan Kerstmis? De 
winkels en straten zijn al versierd. 
Vrede op aarde? Helaas niet, zou 
je zeggen. Er is zoveel onrust en 
onrecht. Kerstmis zal voor velen 
opnieuw een moeilijke tijd zijn. 
Daarom vertellen wij u vandaag 
over de kinderen van Curucusí! 
Ze komen aan alles tekort, maar 
wat een blijheid stralen ze uit!  
Dat komt door de liefdevolle 
aandacht die zij ontvangen in 
Centro Curucusí. 

In deze nieuwsbrief leest u meer 
over hen. Doet u vandaag mee 
met de wensactie om de kinderen 
en medewerkers bemoedigen? Dat 
zou geweldig zijn. Ik zie al uit naar 
uw lieve reacties! 

Monniek Leendertse,
Director Nederland 

Ik ben geboren in Riberalta, maar sinds mijn jeugd 
woon ik in Guayaramerín. Ik werk nu 12 jaar als 
lerares. Eerst voor kinderen van 9 tot 12 jaar, en nu 
voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Deze kinde-
ren komen uit de armste families, uit weeshuizen of 
wonen bij een opa of oma. Omdat deze kinderen in 
ontwikkeling achterlopen helpen wij hen met basis-
vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. 
Ook tandenpoetsen, handenwassen, huishoudelijke 
klusjes en groente kweken in de tuin horen daar-
bij. Met sport en spel leren zij sociale vaardigheden. 
Ik onderhoud contact met hun scholen en thuis-
situatie. Als ik de aangrijpende verhalen hoor over 
verwaarlozing, honger en eenzaamheid, dan breekt 
mijn hart. 

Mijn werk is soms erg moeilijk, vooral als ik zie dat 
de kinderen zoveel aandacht en veiligheid moeten 
missen. Maar, ik bedank de mensen in Nederland 
voor hun steun. Het is aan hun medeleven en giften 
te danken dat we deze kinderen blijheid en hoop 
kunnen geven. Dank u wel!

Centro Médico Mons. Luis M. Casey in Riberalta

Bij Curucusí kunnen de kinderen hun zorgen even vergeten.

In ons vorige Pando Report vertelden we over de 
bouw van een nieuw medisch centrum in Ribe-
ralta. Wij zijn heel dankbaar voor de giften die 
we mochten ontvangen. De bouw die in okto-
ber van dit jaar startte zal hopelijk in september 
2023 worden voltooid. Uw steun aan dit belang-
rijke bouwproject, dat traditionele en moderne 
geneeskunde samenbrengt, betekent een enorme 
bemoediging voor dokter Oscar Fernandez en zijn 
medewerkers, die zich met zelfopoffering en liefde 
inzetten voor de allerarmste families. Heel veel 
dank voor uw hulp en bijstand!



Wat zijn we blij met alle medewerkers en vrijwilli-
gers in Bolivia! Zij trotseren de moessonregens en 
de tropische hitte om zich in te zetten voor de meest 
kwetsbare kinderen. Doet u mee met onze wensactie 
om hen te bemoedigen? Vul de bijgesloten wenskaart 
in en stuur die vandaag nog naar ons secretariaat in 
Zoetermeer. Wij zien uit naar uw bericht!

Stuur een bemoediging!JA, ik doe mee met de actie voor Centro Curucusí!

De Amazonekinderen hebben mijn 
hulp en aandacht hard nodig. 
Ja, ik heb een gift overgemaakt en dit 
is mijn speciale wens voor de kinderen 
en medewerkers van Centro Curucusí:

Laatst bracht ik een bezoek aan 
Centro Curucusí in Guayaramerín. 
Deze arme oerwoudstad ligt aan 
de Rio Mamoré die de grens vormt 
met Brazilië. Bij mijn aankomst 
dromden de kinderen nieuwsgierig 
om mij heen. Ik zag hun hoopvolle 
snoetjes, nieuwsgierig als ze waren 
naar het doel van mijn bezoek. 
Mijn aandacht voor hen werd blij 
en dankbaar beantwoord. Ach, die 
lieve kinderen. Onmiddellijk werd 
ik als vader vervuld van een gevoel 
van genegenheid voor hen.

Curucusí betekent vuurvlieg. 
Vuurvliegjes verlichten de 
nacht. Dit centrum is voor de 
kinderen die hier dagelijks komen 
zeker een lichtpunt in hun donkere, 
sombere bestaan. Hier ontvangen 
zij liefdevolle aandacht die zij thuis 

moeten missen. Ook de maaltijden 
zijn voor de meesten de enige die ze 
op een dag krijgen. Ik bewonder het 
personeel om hun liefde en toewij-
ding. Laten wij ons samen, u in 

Nederland en wij als medewerkers 
in Bolivia, blijven inspannen voor 
deze jongens en meisjes. Alvast 
hartelijk dank voor uw gift voor dit 
belangrijke werk!

Ieder kind ontvangt basisonder-
wijs, een voedzame maaltijd, oefe-
ningen in sociale vaardigheden en 
persoonlijke hygiëne, zoals handen 
wassen voor het eten en tanden-
poetsen erna. We houden kinde-
ren met gezondheidsproblemen, 
verwaarlozing of misbruik nauw-
lettend in de gaten en helpen hun 
families waar we maar kunnen.

Door de coronapandemie zijn hier 
veel mensen overleden waardoor 
kinderen wees geworden zijn. Zij 
wonen in zeer arme omstandig-
heden bij grootouders in, of bij 
welwillende buren. Deze mensen 
hebben te weinig geld voor dage-
lijkse voeding, kleding en school. 
De behoefte aan opvang van 
kinderen bij Curucusí is daardoor 
toegenomen. 

Marco ging op bezoek bij 
Curucusí en vraagt om onze 
aandacht voor deze kinderen.

Berichten van het secretariaatUITGELICHT

In Centro Curucusí krijgen ondervoede, eenzame en verwaarloosde 
kinderen liefdevolle aandacht, hulp bij schoolwerk en iedere dag 
een voedzame maaltijd. Help vandaag mee! Het begeleiden van 
kinderen uit risicogezinnen is het belangrijkste doel van Centro 
Curucusí. Via de kinderen bereiken we ook hun families. 

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

Curucusí, waar kinderen leren en groeien
Nodig in 2023: € 32.400

Op zoek naar nieuwe donateurs
In de afgelopen jaren zijn 
ons door ouderdom, ziekte 
of overlijden veel donateurs 
ontvallen. Met velen hadden 
we een persoonlijke band en 
we kenden hun verhalen. Hun 
betrokkenheid en steun worden 
door ons gemist.  

Voor de goede voortgang van onze 
hulpprojecten zijn wij op zoek 
naar mensen die zich van harte 
voor de kinderen in Bolivia willen 
inzetten, die ons belangrijke werk 
voor langere tijd willen steunen 
via een automatische incasso. 

Bent u of kent u iemand die 
‘Vriend van de Amazonekin-
deren’ wil worden voor 5, 10 of 
15 euro per maand? Laat het ons 

weten via de telefoon of via e-mail! 
Wie op die manier een machti-
ging afgeeft voor een automatische 
incasso, ontvangt van ons de speci-
ale Amazonekinderen legpuzzel 
gratis thuisgestuurd. 

Bel ons op 079-3620703 of stuur 
uw e-mailbericht naar
info@amazonekinderen.nl.

Alvast hartelijk dank!

Ik wens alle kinderen en 
medewerkers van Curucusí 

een gelukkig, gezond en 
leerzaam 2023!

Wat de kinderen thuis door armoede of eenzaamheid 
moeten missen, vinden zij bij Curucusí: veiligheid, 
gezelligheid, aandacht en hulp bij schoolwerk.  
Dank voor uw bijdrage aan dit belangrijke werk!

Lees op het inlegvel wat u kunt doen
om de kinderen van Curucusí te helpen!


