Nieuwsbrief voor
donateurs van
Stichting Amazone Kinderen
April 2022

Maak kennis met...
Kijk, hier vertelt Salvador Salomon
Quete zijn verhaal aan Mario.
Mario schreef het op:
“Salvador werd geboren in 1968 in
het gehucht Santa Maria, diep in
het oerwoud van Bolivia. Hij heeft
een vrouw en vier kinderen. Op
een eigen stukje grond verbouwt
hij maïs, yucca en bananen om op
de markt in Riberalta te kunnen
verkopen. Salvador is nooit naar
school gegaan, maar nu volgt hij
onderwijs via de radio. Hij wil
graag meer leren over landbouw
en veeteelt en het beheren van

kostbaar bos. Zo kan hij zorgen
voor zijn gezin én voor de jungle.
Doet u vandaag een royale gift
voor radio-onderwijs, dan helpt u
Salvador en helpt u mee het
oerwoud te beschermen.”

Waarom radio-onderwijs?
Door: Monniek Leendertse, Director Nederland
Willen we honger bestrijden
en mensen een kans geven op
een beter leven, dan is onze
steun aan goed onderwijs de
belangrijkste stap die we
kunnen zetten. Onderwijs is
een van de fundamentele
rechten van ieder mens.
Wie zelf de kans heeft gehad om
naar school te gaan, die gunt dat
immers ook aan de medemens die
dat voorrecht niet kent. Stelt u zich
voor: zonder kennis voel je je
onwaardig, rechteloos, machteloos,
buitengesloten. Onze aandacht in
Bolivia gaat uit naar met name de
kinderen, maar bij het radio-onderwijs richten we ons op hun vaders
en moeders. Met de kennis en vaardigheden die zij leren, zijn zij beter
in staat om voor de kinderen te

zorgen en hen te helpen hun weg
in het leven te vinden. Heel graag
vertellen wij u vandaag dus over
‘Maestro en Casa’, het speciale
educatieve radioprogramma dat
wordt uitgezonden naar de mensen
die in de verste uithoeken van de
Boliviaanse jungle wonen. Wij
hopen op uw royale steun voor dit
belangrijke onderdeel van onze
hulpverlening.

Vanuit de studio zenden zij de lesprogramma's uit.

UITGELICHT

‘Maestro en Casa’
De meester thuis

“Onderwijs is het uitgangspunt van vooruitgang,
in elke samenleving, in elk gezin.” Kofi Annan

Als je kilometers diep in het oerwoud woont, wat ben je dan blij als je via
de radio contact met de buitenwereld kunt onderhouden. Radio San Miguel,
het radiostation in Riberalta, zendt radioprogramma’s uit die tot in de verre
uithoeken van de jungle worden beluisterd.
lessen toe en nemen zij examens
af. De lessen zijn zorgvuldig voorbereid en worden door het Boliviaanse Ministerie van Onderwijs
officieel erkend. Wie slaagt voor het
examen ontvangt officiële diploma’s basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Zonder deze twee
diploma’s kun je in Bolivia geen
baan vinden en zul je dus altijd
afhankelijk blijven.
In dorpen en gehuchten, daar waar
oerwoudbewoners samenkomen,
wordt gretig naar de radiolessen
van Maestro en Casa geluisterd.
De mensen hebben honger naar
kennis. Hoe kunnen we onze leefomgeving beschermen, hoe fruit
en groenten verbouwen, welke
prijs kunnen we vragen voor ons
producten? Hoe kunnen we opkomen voor onze belangen? Hoe
zorgen we ervoor dat onze kinderen
gezond opgroeien?
Lesprogramma’s
Op al die vragen geeft Maestro en
Casa antwoord. Luisteraars kunnen
zich inschrijven voor basis- en
voortgezet onderwijs. Onze leraren
brengen de benodigde leermaterialen naar de deelnemers toe. Als zij
de dorpen bezoeken, lichten zij de

Moeilijkheden overwinnen
Om deelnemers te bezoeken,
moeten onze leraren de durf en
kracht hebben om per motorfiets
de gevaren van de jungle trotseren.
In het regenseizoen zijn de smalle
wegen erg modderig. In de droge
tijd stuift het rode zand op in
grote rode stofwolken. Met de auto
rijden is geen optie, dus reizen de
leraren per motorfiets.

Wat gaan we in 2022 doen?
1. D
 e 10 huidige leerkrachten
opleiden met de juiste kennis
en pedagogische hulpmiddelen die aansluiten bij de
beleving van de inheemse
bevolking: € 2.000.
2. Schoolmaterialen aanschaffen voor 200 deelnemers:
€ 8.000.
3. Klaslokalen in 12 gemeenschappen inrichten met
schoolborden en meubilair:
€ 3.000.
4. I eder jaar één nieuwe, veilige
motorfiets aanschaffen:
€ 2.500.
5. Beschermende reiskleding
voor 10 leerkrachten
aanschaffen: € 1.500.
Helpt u ons alstublieft met uw bijdrage voor een of meer van bovenstaande onderdelen.
Wat wilt en kunt u vandaag missen?
We hopen op uw royale steun!

De taal leren
Veel inheemse indianen kunnen
niet lezen en schrijven en de meesten spreken ook geen Spaans. Dus,
om lessen überhaupt te kunnen
volgen, moeten zij eerst de taal
leren. Leerkrachten hebben hiervoor speciale vaardigheden nodig en
begrip van de specifieke behoeften
van de bevolking.

Van het werkveld
Door Mario Greselin, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia
Marco is een van de leerkrachten
van Maestro en Casa. Ik reisde
met hem mee om de deelnemers
in het dorpje Santa Maria te
ontmoeten. De reis door het
regenwoud duurde een paar uur
en ging langs smalle paden en
een aantal houten bruggen over
de rivier.

Ik zag een groep arme hutten van
hout en stro en lemen muren bij
elkaar staan. Ze hadden geen glas
in ramen en deuren en de daken
waren van bananenbladeren of
golfplaat. Ik zag een waterput,
maar geen toiletten of riolen. Deze
gemeenschap bestond uit boeren,
fruitplukkers, jagers en vissers. De

meeste bewoners zwerven door
het oerwoud voor de seizoensgebonden paranotenoogst, die voorziet in het basisinkomen van alle
families. Wat de bewoners produceren of vinden brengen zij meestal
met bootjes naar Riberalta om het
te ruilen voor wat zij nodig hebben
voor hun bestaan. Een enkele keer

➜ Vervolg Van het werkveld
verkopen zij producten aan rondtrekkende handelaren.
Middenin het dorp staat een stenen gebouwtje dat
wordt gebruikt als school en als consultatiebureau
wanneer er een verpleegster naar het dorp komt. Hier
luisteren de bewoners samen naar de radio.
Tijdens zijn bezoek aan Santa Maria,
maakte Mario ook kennis met Rosa. Dit
is haar verhaal:

Rosa Isela Otubo

‘Waarom doe je mee met Maestro en Casa?’ vroeg
ik aan een van de mannen. ‘Omdat mijn kinderen
mij vragen stelden die ik niet kon beantwoorden’,
antwoordde hij.
Na zijn antwoord moest ik denken aan een boek uit
mijn jeugd, misschien heeft u het ook gelezen:
Tristes Tropiques (Trieste Tropen) van C. Lévi-Strauss.
De Franse antropoloog die de cultuur van inheemse
Braziliaanse stammen bestudeerde, ontdekte dat het
gezag van oudere mensen over de jongere generaties
afhing van hun kennis over alles wat in het leven
belangrijk is. Als je dat bedenkt, wat kan een kind in de
wereld van vandaag dan nog leren van zijn ongeletterde vader? Hoe kan een inheemse gemeenschap
zoals deze zonder kennis standhouden en overleven?
Daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat wij educatieve hulpmiddelen verstrekken aan deelnemers van
Maestro en Casa en tegelijkertijd zorgen voor een
gedegen opleiding van docenten.
Help de indianengemeenschappen alstublieft met
uw donatie van vandaag.

Rosa werd in 1990 geboren in
Riberalta. Nu is zij getrouwd en
heeft zij 3 zonen. Zij zat nog op
school toen zij voor het eerst zwanger
raakte. Haar man kwam uit de
jungle en daar ging zij voortaan
met hem wonen. Omdat haar gezin
niet kon leven van zijn werk alleen
wilde Rosa terug naar school om een
diploma te halen. Ze heeft de droom
om verpleegster te worden, dan kan
ze in het dorp voor de zieken zorgen.
Ze is erg blij met de lessen van
Maestro en Casa die door Radio San
Miguel worden uitgezonden. Rosa
vindt vooral wiskunde erg leuk.
Zij bedankt u in Nederland voor de
kans die zij krijgt om te leren en zij
belooft u dat zij erg haar best doet
om haar diploma te halen.

“Een kind, een leraar, een boek, een pen kunnen
de wereld veranderen.” Malala Yousafzai

Meer weten?
Meer over Radio San Miguel en de historie van dit
belangrijke radiostation middenin het oerwoud
van Noord-Bolivia kunt u lezen op onze website
www.amazonekinderen.nl. Breng er eens een
virtueel bezoek en laat u inspireren.

Hartelijk dank
voor uw steun!
Namens de medewerkers van Centro Nuevos
Horizontes, ons gehandicaptencentrum in Riberalta,
heel hartelijk dank voor uw ruimhartige donaties
na onze oproep in het vorige Pando Report. Wij
hebben € 36.821,50 mogen ontvangen aan giften
en daarbij 53 nieuwe machtigingen voor vaste giften
en 47 verhogingen. Wie had aangegeven daarvoor
een puzzel, een DVD of een kalender te willen ontvangen, heeft deze inmiddels toegestuurd gekregen.

Jaarlijkse enquête voor donateurs
Velen van u hebben de enquête
van februari ingevuld en naar ons
opgestuurd.
Dit is een greep uit uw reacties.
Hartelijk dank aan iedereen die
heeft meegedaan aan de enquête!
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Prima, ga zo door!
Ik heb respect voor uw

werkzaamheden aan de
minderbedeelden van deze
wereld en wil u daarbij
steunen.
Dat jullie zeer nuttig en heel goed werk doen en hopend dat
het in de toekomst steeds beter vooruitgaat.
Fijn dat u de kinderen helpt vooruit te komen.
Ik heb veel goede doelen, maar de Amazonekinderen vind ik
erg sympathiek.
Een goede organisatie die veel voor de kinderen doet.
Ik bewonder jullie werk zéér! Ben trots eraan mee te mogen
doen.
Elk kind heeft recht op goede medische zorg, goede voeding,
huisvesting en aandacht. Ik ben trots op u allen, die dit
mogelijk maken!!!
Het materiaal ziet er zeer verzorgd uit. Veel inspiratie verder.
Ik ben elke keer weer onder de indruk van alle activiteiten.

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

Puzzel mee!
Kunt u deze paardensprongpuzzel oplossen?

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.

Help de Amazonefamilies, steun het onderwijs van:

Maestro en Casa
Iedere dag staan de radio’s in het oerwoud van Bolivia afgesteld op de
programma’s van Radio San Miguel. Gretig wordt er geluisterd naar de
lessen van Maestro en Casa. De mannen en vrouwen willen leren lezen en
schrijven, zodat zij hun kinderen een betere toekomst kunnen geven.

11 dorpen in het oerwoud
Op 11 verschillende lokaties in de Boliviaanse
jungle komen groepjes vrouwen en mannen
bij elkaar om naar de lessen van Maestro en
Casa te luisteren. De armoede in deze
gehuchten is groot, maar de bewoners willen
zich daaraan ontworstelen.

Leerkrachten
In Riberalta werken coördinator Marco Vaca
en directeur Erwin Villar aan de ontwikkeling
van basis- en middelbaar onderwijs. De lessen
worden gegeven door 10 leerkrachten en zijn
gericht op jongvolwassenen en ouderen die
nooit onderwijs hebben gevolgd of die vroegtijdig school hebben verlaten.

Lezen en schrijven
Vroeger werden indianen te werk gesteld op
plantages van grootgrondbezitters. Zij mochten
niet naar school. Zo bleven zij afhankelijk.
Nog steeds kunnen veel mannen en vrouwen
niet lezen en schrijven, maar zij willen dat
graag leren. Na het eerste basisjaar kunnen zij
een tweede leerjaar volgen waarin zij meer
leren over economie, handel, landbouwtechnieken en bescherming van het regenwoud.
Wandschildering
in het dorp
Santa Maria.

Diploma
Het diploma dat zij na het tweede jaar
kunnen behalen heet ‘bachiller’. Dit wordt
door het Boliviaanse Ministerie van Onderwijs erkend. Zonder dit diploma tel je in
Bolivia niet mee en kun je nergens terecht
voor een baan.

Moeilijkheden
De plekken waar deelnemers van de lessen
samenkomen bestaan meestal uit lokaaltjes
zonder verlichting en met gebrek aan
onderwijsmaterialen. De leerkrachten
bezoeken regelmatig deze gemeenschappen,
maar moeten daarvoor een lange, gevaarlijke reis met de motorfiets afleggen over
onverharde, smalle paden door het dichtbegroeide regenwoud.

Help snel mee!
Hoe kunt u helpen? Kijk op de andere zijde van dit blad.

Samen met u gaan we de
leerkrachten, de deelnemers en
de jungleschooltjes ondersteunen.
Wat kunt u doen? Kijk hieronder
waaraan u een bijdrage wilt leveren.
Met deze bedragen of een deel ervan
zijn we heel blij:

Wat geeft u het liefst voor het onderwijs in de jungle?
€ 40		
4 schriften, pennen, een zakrekenmachine, lesboeken en een
geografische en historische atlas voor één man of een vrouw.
€ 150 	1 complete kledingset voor één leerkracht om veilig door het
oerwoud te reizen: veiligheidshelm, bril, handschoenen,
rubberlaarzen, een poncho.
€ 200 	Permanente pedagogische opleiding van leerkrachten,
gericht op speciale behoeften in onderwijs
voor de inheemse bevolking, per leerkracht.
€ 250		1 schoolbord, 1 metalen bergkast en 2 geografische
kaarten voor één locatie.
€ 2.500	om ieder jaar één nieuwe motorfiets te kunnen aanschaffen, die
geschikt is voor de moeilijk begaanbare wegen door het oerwoud.

Totaal nodig voor
Maestro en Casa in
2022: € 17.000.
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Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze flyer behoort bij Pando Report 2 – 2022, een uitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer.
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U doet toch ook mee? Alvast heel veel dank voor uw bijzondere hulp!

