
Die ene kleine kamer is inmiddels 
uitgegroeid tot een gerenommeerd 
centrum met een zeer goede  
reputatie in heel Bolivia. Met 
verschillende afdelingen en een 
team van goed opgeleide fysio-
therapeuten, welzijnswerkers en 
assistenten, bieden we hulp aan 
lichamelijk en verstandelijk gehan-
dicapte kinderen en ondersteunen 
we hun families bij de zorg. Dit 
jaar starten we een informatie-
campagne, omdat we weten dat 

er nog zoveel kinderen zijn die we 
niet hebben kunnen bereiken. Uw 
financiële steun is van cruciaal 
belang voor het behouden van 
topkwaliteit. Daarmee kunnen we 
de vereiste therapeutische appara-
tuur aanschaffen en medewerkers 
aantrekken die niet alleen de juiste 
opleidingen hebben, maar ook een 
sterke persoonlijke motivatie en 
een hart vol mededogen voor onze 
kinderen.

Maak kennis met…

Pioniers in de sloppenwijken
Brenda Beyuma vertelt:

Dit is Brenda Beyuma. Gedreven 
door haar liefde voor gehandicapte 
kinderen en dankzij een studie-
beurs van Stichting Amazone 
Kinderen behaalde zij haar diploma 
als fysiotherapeut. Sindsdien coör-
dineert ze samen met directeur 
Giovanna Capriles het prachtige 
en belangrijke werk van Centro 
Nuevos Horizontes in Riberalta, 
Bolivia. Haar professionaliteit en 
compassie zijn een inspiratie voor 
velen. Vandaag legt Brenda ons uit 
wat wij kunnen doen om de kinde-
ren te helpen. Leest u mee?
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Vóór 1995 was hier geen enkele hulp voor gehandicapte kinderen. 
Toen we een eerste kleine behandelkamer hadden ingericht, trokken 
we door de sloppenwijken van Riberalta om de families van gehan-
dicapte kinderen op te sporen. Wat was het moeilijk voor hen om 
hun schaamte te overwinnen en toch met hun kind naar ons toe te 
komen!



Centro Nuevos Horizontes nieuwe stijl

Ik zag kinderen in rolstoelen en 
beugels. Ze konden niet lopen 
en praten zoals andere kinderen 
van hun leeftijd. Mijn gedachten 
gingen direct naar de vaders en 
moeders. Ik probeerde me voor 
te stellen hoe buitengewoon veel 
emotionele energie, liefde en geld 
dit vereist. Ik raapte de moed bijeen 
en besloot fysiek contact met hen 
te maken: een streling met de hand, 

een vriendelijke blik een glimlach. 
En toen merkte ik dat contact zeker 
mogelijk was. De kinderen voel-
den blijkbaar mijn bedoeling. Ik 
begreep dat een diep gevoel van 
empathie, mededogen en verlan-
gen om dichtbij te zijn voldoende 
is. Nu kom ik er graag. Niet alleen 
om met Giovanna en Brenda te 
praten, maar ook om contact te 
maken met de kinderen. Compassie 

naar onszelf en naar die ander, is 
dat niet de essentie van ons bestaan 
en van een goed leven? Het onder-
steunen van de activiteiten van 
ons centrum, op een manier die 
bij u past, ook dat is een vorm van 
compassie tonen. Lieve donateur, 
het zal ten goede komen aan uw 
emotionele gezondheid.

Van het werkveld
Door Mario Greselin, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia

Langzaam maar zeker keren we 
weer terug naar de normale routine. 
Natuurlijk met inachtneming van 
de veiligheidsmaatregelen. De 
behandelkamers en alle apparatuur 
worden na ieder bezoek schoon-
gemaakt en gedesinfecteerd en we 
dragen nog steeds mondkapjes.

Waardoor worden handicaps bij 
kinderen veroorzaakt?
Brenda legt uit dat de meeste 
kinderen gehandicapt zijn door 
schade aan het centrale zenuw-
stelsel na zuurstoftekort bij de 
geboorte. Andere oorzaken zijn 
hersenbeschadigingen door onge-
vallen, aangeboren aandoeningen 
(zoals het syndroom van Down) 
en tenslotte kunnen infecties door 
bijvoorbeeld insectenbeten de 
oorzaak zijn van handicaps.

Wat gaan we in 2022 doen?
1.  We gaan dit jaar een campagne 

opzetten in alle buurten, scholen 
en instellingen van Riberalta en 
omgeving. Steeds meer mensen 
moeten weten hoe belangrijk 
het is om op tijd hulp te vragen 
voor kinderen die lijden door 
handicaps.

2.  We blijven we ons inzetten om 
voor kinderen met een beperking 
op alle kleuterscholen speciale 
lesprogramma’s te ontwikkelen.

3.  De uitleenbalie is gestart voor arme 
families die geen geld hebben 
voor krukken of rolstoelen, maar 
wij hebben nog steeds geld nodig 
voor de aanschaf van hulpmidde-
len voor een revalidatieperiode na 
een ongeluk of operatie.

Helpt u ons a.u.b. met:

1.  Educatief spelmateriaal 
voor de kleuterscholen. 
Ook dit jaar € 500 nodig.

2.  Speciale schoenen en 
beugels, reparatie en 
aanschaf van materialen 
voor fysiotherapie.  
Hiervoor is € 2.500 nodig.

3.  Rolstoelen en krukken voor  
de nieuwe uitleenbalie. 
Met € 5.000 zouden we 
heel erg blij zijn!

4.  Bescheiden salarissen 
fysio therapeuten, verpleeg-
kundigen, verzorgenden en 
chauffeur. In 2022 begroten 
we de kosten op € 59.199

Maar liefst 90% van ons personeel heeft corona gehad. Toch hebben 
we via internet en de telefoon zoveel mogelijk contact gehouden 
met de families. Toen het ergste van de coronapandemie voorbij was, 
zijn de activiteiten van het gehandicaptencentrum weer voorzichtig 
opgestart.

UITGELICHT

In mijn werk en mijn familie ben ik nooit geconfronteerd geweest 
met gehandicapte kinderen. Toen ik voor het eerst op bezoek ging bij 
Centro Nuevos Horizontes, voelde ik me bang en bezorgd. 

Wat wilt en kunt u  
vandaag missen? We hopen 

op uw royale steun!



Architect en bouwer Marcelo 
heeft aan ons bevestigd, dat 
de bouw van de AREEC school 
voor gehandicapte kinde-
ren begin februari zal worden 
voltooid. Wij zijn erg blij aan 
u, als donateurs, te kunnen 
melden dat de nieuwbouw 
voldoet aan de eisen die de leer-
krachten en verzorgers hadden 
gesteld. De comfortabele omge-
ving voldoet aan de behoeften 
van gehandicapte kinderen. Het 
complex bestaat uit een unieke 
gelijkvloerse verdieping waar 
verschillende blokken met 
elkaar verbonden zijn door een 
netwerk van overdekte gangen. 
Ruime, lichte klaslokalen met 
speciale deuren en deurklin-
ken dienen het comfort van 
de kinderen. Wat een feest zal 
het zijn als de school in gebruik 
wordt genomen. Over die fees-
telijke gebeurtenis zullen wij u 
op de hoogte houden.

Update 
AREEC school

Berichten van het secretariaat

Kerstwensen
Via de wenskaart bij het vorige Pando Report hebt u ons uw wensen voor 
de Amazonekinderen kenbaar kunnen maken. Wederom heel veel lieve 
mensen hebben daaraan meegedaan. We hebben de wensen vertaald 
en via e-mail naar Bolivia gestuurd. De actie voor Centro Curucusí, het 
opvangcentrum voor kinderen in Guayaramerin, heeft het mooie bedrag 
van € 38.264,47 opgebracht. Namens alle kinderen en medewerkers 
hartelijk dank voor uw giften en lieve wensen, wat een bemoediging!

Voedselhulp
Weet u nog dat we een speciale actie hadden voor hulp aan de armste en 
meest kwetsbare gezinnen? Dankzij extra steun uit Nederland konden 
onze therapeuten bij elk huisbezoek een voedselpakket achterlaten. Het 
voedselhulpprogramma wordt nu afgebouwd, maar als we middelen 
kunnen vinden, gaan we door zolang de crisis aanhoudt. 

Website www.amazonekinderen.nl 
Over de geschiedenis van het gehandicaptencentrum en de verhalen 
van de kinderen en hun families kunt u veel meer lezen op onze 
website. Breng er eens een virtueel bezoek en laat u inspireren.

“Met uw gift van vandaag 
voor een rolstoel,  

speciale schoentjes of 
educatief spelmateriaal 

zijn we heel blij!”



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.

Jaarlijkse enquête voor donateurs

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

Wat vindt u van Stichting 
Amazone Kinderen? Bent u tevre-
den over onze informatievoor-
ziening? Leest u graag verhalen 
over kinderen in de jungle van 
Bolivia? Zijn er onderwerpen 
waarover u meer wilt weten? 
 
Op het losse blad vindt u de jaar-
lijkse enquête voor donateurs. 
Daarop kunt u al uw antwoor-
den kwijt. We hopen dat u weer 
meedoet. De ingevulde lijst kunt 
u eenvoudig zonder postzegel in 
de bijgevoegde envelop op de brie-
venbus doen. Vraagt u informatie 
of producten aan, dan sturen wij u 
die zo spoedig mogelijk toe. 

U vindt op de vragenlijst een formu-
lier voor automatische incasso. 
Daarmee meldt u zich aan als vaste 
donateur of kunt u uw huidige 
giftbedrag verhogen. U vaste steun 
helpt ons enorm bij het plannen 
van projecten. Dat is belangrijk 
om de kosten te dekken van lang-
lopende hulpprojecten als Centro 
Nuevos Horizontes. Wie vaste dona-
teur wordt, krijgt er iets moois voor 
terug. Kruist u aan wat u wenst?
 
Ga er even lekker voor zitten met 
een kopje thee of koffie en vul dan 
de enquête in. Het duurt ongeveer 
15 minuten. Alvast hartelijk dank 
voor uw deelname!

Rosita komt regelmatig naar Centro Nuevos Horizontes. 
Zij is 4 jaar en maakte deze harten om u te bedanken  
voor uw hulp van vandaag.

Volgende maand start onze campagne voor de hospitaalboot die 
lange tochten door het oerwoud maakt om zieke mensen genezing te 
brengen. Houd de brievenbus maar in de gaten, want misschien valt 
onze brief ook bij u op de mat!

De hospitaalboot

 Met een hartelijke groet 
van het hele team!



Jaarlijkse enquête voor donateurs

1.   Kloppen uw adresgegevens nog? U vindt ze op de bijgaande brief. Wat klopt er niet?  
Dit svp wijzigen: 

2.  Waarom steunt u de Amazonekinderen? (meer antwoorden mogelijk)
 Het maakt me blij als ik kinderen kan helpen

  Ik steun graag goede doelen

  Ik vind de stichting sympathiek 

  Ik ben begaan met het lot van de arme Boliviaanse bevolking

 Ik wil hen helpen het Amazoneregenwoud te beschermen

  Anders, nl.

3.  Welk onderdeel van onze hulpverlening spreekt u aan? (meer antwoorden mogelijk)
  Medische zorg aan zuigelingen en kleine kinderen

  Voedselhulp aan de allerarmste families

 De hospitaalboot die lange tochten door de jungle maakt

  Onderwijs voor alle kinderen

  Hulp aan gehandicapte kinderen

  Studiebeurzen voor jonge, ijverige studenten

 Onderwijs voor jongvolwassenen in landbouw en bosbouw

 Onderwijs via de radio voor mensen diep in het oerwoud

  De bouw van een school of een medisch centrum

  Anders, nl.

4.  Welke post stimuleert u om een gift te doen? (meer antwoorden mogelijk)
  Een beknopte brief met een leuke attentie

  Een informatieve nieuwsbrief met foto’s

  Anders, nl.

5.  Welke documentatie wilt u vrijblijvend van ons ontvangen?
  De Overeenkomst Periodieke Giften voor belastingaftrek

  Hoe ik de Amazonekinderen in mijn testament kan opnemen

  Het Jaarverslag 2021 (verwacht mei/juni 2022)

STICHTING AMAZONE KINDEREN 2022

Vul hier uw donateurnummer in: (U vindt dit nummer op de bijgaande brief.)



6.  Wat wilt u verder met ons delen over uw relatie met Stichting Amazone Kinderen?

7.   Wilt u ons helpen kosten te besparen door een machtiging voor automatische incasso af te geven?  
Daar zijn we erg blij mee! Vul dan hier in:

In de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift wordt uw machtigingskenmerk 
vermeld. Onze incassant-identificatiecode is NL51ZZZ412265910000. Een machtiging 
voor automatische incasso kunt u te allen tijde eenvoudig wijzigen of beëindigen 
door ons te bellen op 079-3620703, of door ons een bericht via de post of per e-mail 
(info@amazonekinderen.nl) te sturen.

Ik machtig Stichting Amazone Kinderen om tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven:

  15 euro per maand

 20 euro per maand

  Anders, namelijk         euro per maand / kwartaal / jaar

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

IBAN:          

Telefoonnummer:

Ingangsdatum:                   Handtekening:

Ik verhoog mijn giftbedrag en ontvang daarom graag van u:

  De Amazonekinderen legpuzzel

  De DVD met de documentaire over de Amazonekinderen

  De Amazonekinderen Jaarkalender 2022

  Nieuws via e-mail op mijn e-mailadres:

Gebruik de bijgaande portvrije envelop om deze ingevulde enquête naar ons op te sturen. 
U zult de door u aangevraagde informatie en/of artikelen zo spoedig mogelijk van ons ontvangen!

JA,  ik wil de Amazonekinderen helpen met mijn vaste giften

“Dank u wel. Nu kan ik naar school en ook naar de dokter 

als dat nodig is. Ik zal uw hulp nooit vergeten, nóóit!”


