
Voor de arme bevolking is het 
medisch centrum bedoeld. Het is 
verbonden met het Apostolisch 
Vicariaat van Pando in Bolivia en 
wordt al sinds 1994 door Stichting 
Amazone Kinderen ondersteund. 
Dat is nodig, want de patiënten die 
hier komen, kunnen een dokters-
afspraak en medicijnen zelf niet of 
nauwelijks betalen. Oscar: “We 
zien veel chronische aandoenin-
gen zoals diabetes mellitus, hoge 
bloeddruk, reumatoïde artritis  
en obesitas. Luchtwegontstekin-
gen, darm- en leverparasieten, 
huidaandoeningen en diarree zijn 
de trieste gevolgen van vermin-
derde weerstand door ondervoe-
ding. De kindersterfte is nog steeds 
hoog en de gemiddelde levensver-
wachting laag. Daarom geef ik bij 
ieder medisch consult uitleg over 
het belang van goede voeding, 
veilig drinkwater en lichaamsbe-

weging. Vooral ook als er kinderen 
bij zijn, zodat die dat van jongs af 
aan meekrijgen. De armoede is in 
de afgelopen twee jaar enorm 
toegenomen. Willen we dit 
medisch centrum behouden en 
zelfs uitbreiden om aan de toene-
mende vraag om hulp te kunnen 
voldoen, dan hebben we uw hulp 
hard nodig. Alvast heel veel dank 
voor uw steun!”
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Vroeger wist men maar weinig 
over de armoede van de bevolking 
in het noordelijke Amazonegebied 
in Bolivia. Toch waren er in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw al 
missiebroeders en -zusters, die zich 
het lot van de achtergestelde en 
uitgebuite indianen aantrokken. 
Gedreven door liefde startten zij in 

1986 in Riberalta een kleine 
spreekkamer met een apotheek om 
medische zorg te verlenen aan de 
allerarmste families. Hoe heeft dit 
centrum de tand des tijds door-
staan? Kan het nog wel voldoen 
aan de enorme behoefte aan medi-
sche zorg? Daarover gaat deze 
nieuwsbrief. Leest u weer mee?

Alle zieke en gewonde mensen zonder geld zijn welkom.

Toen onze arts dr. Serrate in 2012 met pensioen ging, nam Oscar 
Fernandez zijn werk in ons medisch centrum in Riberalta met 
liefde over. Een arts kan in rijke landen veel geld verdienen, 
toch kiest Oscar iedere dag opnieuw voor de meest kwetsbaren: 
de zieke en gewonde mensen zonder geld.



Gezondheidscentrum Riberalta
Medische zorg voor de allerarmsten

Als voorbereiding voor deze 
nieuwsbrief ben ik op bezoek 
gegaan bij dokter Oscar om met 
hem te praten over de situatie 
van het gezondheidscentrum in 
Riberalta. Hij liet me de spreek-
kamer en de apotheek zien. De 
kasten en bureaus zagen er netjes 
en schoon uit, maar ik schrok toen 
Oscar me wees op de gaten in de 
wanden en de vloeren. “Eigen-
lijk kan het zo niet meer,” zei 
hij. “We zijn enorm blij als we  
met hulp uit Nederland weer 
medicijnen, voedingssupplemen-
ten en verbandmiddelen kunnen 
inkopen, maar deze ruimte is erg 

verouderd en we hebben gebrek 
aan apparatuur voor bloedonder-
zoek en oogmetingen. Daarbij 
zouden we meer aan preventieve 
zorg moeten doen om toenemende 
diabetes tegen te gaan, bijvoor-
beeld door op de scholen voor-
lichting over gezonde voeding en 
leefstijl te geven.” Na mijn bezoek 
aan dokter Oscar liet het me niet 
meer los. Ik ben een onderzoek 
begonnen naar de mogelijkheden 
voor uitbreiding van de medische 
zorg. Vandaag vragen we u om 
hulp voor het werk van dokter 
Oscar en zijn team, maar later dit 
jaar zullen we u een groter plan 

voorleggen. Ik dank u vanuit mijn 
tenen voor uw zorg en trouwe 
steun. Ook vandaag weer. Ik wens 
u allen toe dat u overvloedig aan 
goedheid mag terugontvangen 
voor wat u vandaag weer voor de 
Amazonekinderen wilt betekenen. 

Ja, op de armste kinderen en hun 
families uit Riberalta en de wijde 
omgeving is onze zorg gericht. De 
rij wachtenden voor de spreekka-
mer van dokter Oscar wordt iedere 
dag langer. Zolang wij het centrum 
steunen wordt geen hulpbehoe-
vende weggestuurd. 

Doet u mee?
In 2022 hebben we  € 55.705 nodig 
om het centrum te voorzien van 
medicijnen, verbandmiddelen en 
instrumenten en daarvan betalen 
we ook het salaris van de medewer-
kers: onze arts, een medewerkster 
in de apotheek en een verpleegkun-
dige. Zij voldoen aan de eisen die 
de Boliviaanse overheid stelt aan 
instellingen voor medische zorg. 
Twee studentes die van ons een 
studiebeurs ontvangen ondersteu-
nen het team op vrijwillige basis. 

Wat wilt en kunt u vandaag missen 
voor de zorg aan de allerarmsten? 
We hopen op uw royale steun!

UITGELICHT

Als je in Bolivia geen vaste baan hebt of werkloos bent, kun je geen 
zorgverzekering afsluiten. U begrijpt dat in een arm gezin de wanhoop groot is 
als iemand ziek wordt of een ongeluk krijgt, want wie betaalt er dan de dokter, 
medicijnen of een onderzoek? Zonder ons gezondheidscentrum zijn deze 
mensen volledig aan hun lot overgelaten. 

“Ik luid de noodklok voor de 
arme kinderen en hun families. 
Alsjeblieft, help ons, zodat wij 

iedereen die een beroep op  
ons doet kunnen bijstaan!” 

- Dokter Oscar

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



Kent u Karla nog?
In 2019 schreven we al over Karla 
Cortéz Amutari, die dankzij uw 
steun een studiebeurs ontvangt. 
In ruil voor haar maandelijkse 
toelage werkt Karla als vrijwilliger 
in ons gezondheidscentrum. Zij 
assisteert dokter Oscar Fernandez, 
helpt in de apotheek en houdt 
patiëntendossiers bij. Zo heeft zij 
in de afgelopen jaren niet alleen 
belangrijke ervaring opgedaan voor 
haar verdere loopbaan, maar is zij 
ook een waardevolle en inspirerende 
toevoeging voor ons team.

Berichten van het secretariaat

Dat wij samen met u het onderwijs voor verstandelijk en 
lichamelijk gehandicapte kinderen in Riberalta hebben kunnen 
realiseren, geeft ons hoop en moed voor een nieuw project: een 
nieuw medisch centrum in Riberalta, om het huidige, 
vervallen gebouw te vervangen. Samen met de ontwerper 
van de eenvoudige, maar zeer solide en doelmatige AREEC-
school, heeft Mario Greselin plannen gemaakt voor een nieuw 
medisch centrum, waar ook de kliniek voor natuurlijke remedies  
‘Pro Vida’ en spreekkamers voor maatschappelijk werk en 
jeugdwerk ondergebracht zullen worden. Een geschikte locatie in 
Riberalta is al gevonden. Bent u nieuwsgierig geworden? Later dit 
jaar gaan we u er meer over vertellen. Wordt vervolgd dus…

Nieuw groot project

Dit nieuwe complex voor speciaal 
onderwijs is het prachtige resultaat 
van uw ruimhartige steun. Op 5 
april jl. werd de school feestelijk in 
gebruik genomen. Een aantal van 
u heeft vanwege een bijzondere 
extra schenking een vermelding 
gekregen op de gedenkborden in 
de school. Kijk voor meer foto’s 
op: www.amazonekinderen.nl.

Feestelijke 
opening  
AREEC school



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.

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

Eerder dit jaar hebben we op verschillende manie-
ren wervingsacties gehouden voor de hulp aan 
inheemse families in de jungle. Zowel aan de actie 
voor de hospitaalboot als voor het radio-onderwijs 
hebben velen van u meegedaan. Heel veel dank voor 
uw steun voor dit belangrijke reddingswerk onder 
de inheemse indianenbevolking. Dankzij uw hulp 
kunnen de geplande vaartochten allemaal worden 
gemaakt en de dorpsscholen worden voorzien van 
schoolborden, atlassen en andere leermaterialen. 

Dank voor uw steun!

Informatie  
voor donateurs

Volgend jaar op 1 juni 2023 zal de accept-
giro als betaalmiddel verdwijnen. Niet 
alleen voor goede doelen is dit een groot 
probleem, maar ook voor u. Het gemak 
van betalen komt immers te vervallen. 
Hoe moet dat nu verder? Onze zorg hier-
omtrent betreft de ouderen onder u, die 
niet gewend zijn aan internetbankieren. 
Door veranderingen en ontwikkelingen 
lijkt het steeds moeilijker te worden om 
net als vroeger deel te nemen aan de 
maatschappij. In september zullen wij u 
daarom over dit onderwerp een informa-
tiebrief sturen.

De acceptgiro gaat verdwijnen
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Deze en andere vragen krijgen wij over 
het testament: Hoe kan ik de Amazone-
kinderen het best opnemen in mijn testa-
ment? Wat doe ik zelf en wat doet de 
notaris voor mij? Hoe weet ik dat het geld 
na mijn overlijden goed terecht komt? 
Om u hierin van dienst te zijn, sturen wij 
volgende maand informatie uit.

Naar de notaris voor uw testament
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<Te gebruiken tot 1 juni 2023>



Ditmaal zamelen we geld in voor het gezondheidscentrum  
in Riberalta. Doet u mee? Kruis aan wat u kunt missen en  
vul dit bedrag in op de acceptgirokaart. Alvast hartelijk dank!

In de afgelopen twee jaar is de armoede in de Boliviaanse Amazone toegenomen. 
Veel mensen werden ziek door covid, sommigen stierven. Anderen verloren hun 
baan en dus hun inkomen. Wie al arm was kan nu helemaal niet meer rondkomen. 
Dokter Oscar ziet elke dag de trieste gevolgen daarvan:

Oscar: “Door gebrek aan goede voeding worden mensen snel ziek. Hun kinderen raken 
ernstig verzwakt. Als hun weerstand afneemt, worden ze vatbaar voor ziektes en 
aandoeningen. Kinderen met ontstekingen van huid, luchtwegen en darmen zie ik hier 
heel veel. Er is dringend hulp voor hen nodig. Ik hoop dat onze Nederlandse vrienden 
spoedig willen helpen!”

Gezondheidscentrum in Riberalta:
Toevluchtsoord voor de allerarmste families

€ 15
€ 25
€ ...

€ 15
€ 25
€ ...

€ 15
€ 25
€ ...

Totaal nodig voor het gezondheidscentrum  
in Riberalta in 2022: € 55.705

Veel dank voor wat u maar wilt geven. Met iedere gift, groot of klein, zijn we blij!

Voor medicijnen, verbandmiddelen,  
instrumenten en laboratoriumonderzoek
Nodig in 2022: € 28.500

Voor bescheiden salarissen van  
de arts en de verpleegkundigen
Nodig in 2022: € 25.955

Voor kantoorbenodigdheden 
en desinfectiemiddelen
Nodig in 2022: € 1.250



De Ese Ejja zijn inheemse indianen die leven 
van jacht en visserij. Zij spreken een eigen 
taal. Deze Ese Ejja-familie is vanuit de jungle 
naar Riberalta gekomen om hulp te zoeken 
voor hun kinderen. Zij hebben geen geld 
en daarom leven zij op straat. Dokter Oscar 

zoekt hen op en ziet het direct: deze kinderen 
hebben dringend voeding en medicijnen 
nodig. Gelukkig, dankzij uw steun kunnen 
dokter Oscar en zijn assistentes ook aan deze 
ontredderde mensen liefdevolle aandacht en 
medische zorg geven. 

N
22

03

Bijlage bij nieuwsbrief Pando Report, juni 2022. Meer informatie: www.amazonekinderen.nl.
Stichting Amazone Kinderen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een consult bij dokter Oscar kost 25 Bolivianos, dat is omgerekend maar 3 euro.  
Toch kunnen de meeste arme families dat niet missen. Betalen voor medicijnen  

of een onderzoek is onmogelijk voor hen. Hier een voorbeeld:

Steun het gezondheidscentrum in Riberalta voor
hulp aan de allerarmste families van Bolivia.

Dank voor uw gift van vandaag!

Ese Ejja 
De Ese Ejja-mensen zijn een inheems volk in Bolivia en Peru,  

in het zuidwestelijke Amazonebekken. 1.687 Ese Ejja leven in  

Bolivia, in de departementen Pando en Beni, aan de voet van  

de Beni en de Madre de Dios-rivieren. In Peru leven ze langs de  

rivieren Tambopata en Heath, in de buurt van Puerto Maldonado.

Bron: Wikipedia


