
In december begint hier het 
regenseizoen. Wegen veran-
deren dan in onbegaanbare 
modderpoelen. De meeste 
arme mensen wonen in 
eenvoudige houten hutten. 
Hun daken van plastic of golf-
plaat zijn niet bestand tegen 
zoveel water. Wanneer zal de 
zon weer door de wolken 
breken en onze huizen en 
wegen doen opdrogen? 

Toch zijn deze natte maanden de 
belangrijkste van het jaar voor 
Amazonebevolking, want dan zijn 
de paranoten rijp om te worden 
geoogst. Duizenden gezinnen zijn 
met kleine bootjes diep het 
oerwoud ingetrokken om de noten 
te rapen. Dat is gevaarlijk en zwaar 
werk, maar het zorgt voor inkomen 
waar ze een paar maanden mee 
vooruit kunnen. De oogst brengt 
ook werkgelegenheid in de fabriek-
jes in de stad, waar de noten worden 
gekraakt, gewassen en verpakt om 
over de hele wereld te worden 
verhandeld. Arme families probe-

ren een plekje aan de kraaktafels te 
bemachtigen. Omdat ze per kilo 
worden betaald, gaat het werk van 
's morgens heel vroeg tot laat in de 
avond door. Vaders, moeders en 
kinderen wisselen elkaar af om in 
die uren zoveel mogelijk noten te 
kraken. Zij wonen in de dichtbe-
volkte buitenwijken van de stad, 
waar een tekort is aan basisvoorzie-
ningen zoals water, elektriciteit, 
onderwijs en medische zorg. Steeds 
meer mensen doen een beroep op 
onze hulp. Zal het dit jaar weer 
lukken om ondervoede en zieke 
kinderen te helpen? Ja, want wij 
bouwen op u! Dank voor uw trouwe 
betrokkenheid en financiële steun 
voor al het liefdewerk dat dit jaar om 
onze aandacht vraagt!

Vreugde en verdriet

Het oerwoud in
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Door: bisschop Eugenio Coter, Riberalta

Soms liggen vreugde en verdriet 
dicht bij elkaar. Bijvoorbeeld als er 
in Bolivia een kindje wordt geboren. 
Door gebrek aan goede voeding en 
medische begeleiding voor moeders, 
komt de ontwikkeling van ongebo-
ren kinderen serieus in gevaar. De 

zorgen zijn enorm als in een arm 
gezin een gehandicapt kindje wordt 
geboren. Die kinderen en hun fami-
lies willen wij graag helpen. Samen 
met u is er gelukkig veel mogelijk. 
Ja, dan gebeuren er wonderen in de 
jungle. Lees maar mee!

Ook Julio en zijn moeder worden met onze bus opgehaald 
om naar Centro Nuevos Horizontes te komen.



Centro Nuevos Horizontes

Ik begrijp wel waarom monseig-
neur Luis Casey altijd zo graag 
op bezoek ging bij Centro Nuevos 
Horizontes. Het vrolijke centrum 
ademt rust en vrede. Wie een 
beetje aandacht en vriendelijk-
heid geeft aan de kinderen, 
wordt onmiddellijk beloond met 
een brede glimlach en uitroepen 
van blijheid. 

Vandaag zit ik voor het centrum op 

een bankje. Een motortaxi arriveert 
met achterop een moeder die haar 
dochter stevig vasthoudt. Het 
meisje is 13 jaar en heet Karen, 
hoor ik later. Ze is spastisch door 
hersenverlamming en komt voor 
een fysiotherapiesessie met onze 
Julio. De tedere blik van de moeder 
en de aandacht waarmee zij haar 
dochter begeleidt, raakt me diep. 
Wat een moeilijkheden moeten 
deze families overwinnen en wat 

een moed en liefde spreekt er uit dit 
tafereel. Beste donateurs, vrienden 
in Nederland: help ons alstublieft 
op de weg die voor ons ligt, zodat 
we hier de gezinnen kunnen onder-
steunen, de kinderen helpen en 
het Centrum versterken om hun 
zegenrijke werk voort te zetten.

In de stad en op het platteland 
bezoeken onze medewerkers gezin-
nen met gehandicapte kinderen om 
hen te ondersteunen in de zorg. 
Ze staan regelmatig op beurzen of 
met een kraam op de markt om 
informatie over gehandicapten-
zorg te delen. Dat is hard nodig, 
want er is nog steeds veel onkunde  

en schaamte over het hebben van 
een gehandicapt kind. Ook delen 
zij in samenwerking met Child 
Nutrition Unit voedselpakketten 
uit aan gezinnen met gehandicapte 
kinderen die ondervoed zijn. 

Dit zijn de belangrijkste oorzaken 
van handicaps bij kinderen in ons 
werkgebied: slecht voedsel of 
ondervoeding, gebrek aan medische 
begeleiding van moeders tijdens 
de zwangerschap, gebrek aan zuur-
stof bij de geboorte van de kinderen, 
sterke kwikvervuiling in rivieren, 
tropische ziektes en aandoeningen 
zoals infecties door insectenbeten. 
Met goede voorlichting proberen 
we hierin verbetering te brengen.

Help ons a.u.b. met:
1.  Uitbreiden van ons aanbod 

voor fysiotherapie met 15%: 
€ 500.

2.  Onderhoud van het 
centrum, lekkages van het 
dak verhelpen: € 750.

3.  Trainen van fysiotherapeuten 
voor het geven van logopedie 
en orthopedie: € 1.000.

4.  Rolstoelen, lesmateriaal en 
apparatuur voor de fysio-
therapie: € 2.500.

5.  Aanstellen van een specialist 
in neuropediatrie voor 
kinderen met epilepsie: 
€ 5.000.

6.  Bescheiden salarissen 
fysiotherapeuten, verpleeg-
kundigen, verzorgenden en 
chauffeur: € 62.500. 

Wat wilt en kunt u vandaag missen? 
We hopen op uw royale steun!

UITGELICHT

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

Het centrum voor hulp aan gehandicapte kinderen keerde na de COVID-
pandemie langzaam maar zeker terug naar de normale activiteiten. Een deel 
daarvan is gericht op hulp aan kinderen, jongeren en een enkele volwassene 
binnen Centro Nuevos Horizontes. Een ander deel speelt zich af buiten de 
muren van het centrum.

Giovanna Capriles, directeur 

Centro Nuevos Horizontes:

“Hoe eerder we kunnen helpen, 

hoe groter de kans is op verbetering 

van de gezondheidstoestand van 

een gehandicapt kind!”



Met immense feestvreugde werd op 5 april 2022 de 
AREEC-school voor gehandicapte kinderen geopend. 
Bisschop Eugenio Coter was erbij, departementale en 
lokale autoriteiten, speciale gasten, verslaggevers en 
natuurlijk de hele onderwijsgemeenschap (directeur, 
leraren, beheerders, ouders en leerlingen).

Deze modelschool biedt plaats aan 162 kinderen en 
jongeren met meervoudige verstandelijke, lichamelijke, 
motorische en visuele beperkingen van 6 tot 19 jaar 
oud, verdeeld over 12 klassen. Naast deze 12 klaslokalen 
heeft de school schilder-, weef- en kookworkshops en 
een terrein voor lichamelijke opvoeding. Alle klaslokalen 
zijn uitgerust met acryl whiteboards, televisieschermen, 
speciale lesmaterialen en elektrische drinkfonteinen 
die essentieel zijn vanwege de warmte hier.

De kinderen zijn echt heel blij dat ze nu naar een eigen 
school gaan. Hier hebben zij rust en ruimte om te 
leren, te spelen en te sporten. Ze houden van dansen 
en nemen graag deel aan productieve workshops. 
Naast het werken met leerlingen, heeft de AREEC-
school verschillende vormings- en trainingsmomen-
ten voor gezinnen, om het leerproces van kinderen en 

jongeren ook thuis 
te bevorderen.

Veel gezinnen 
geloofden niet dat 
deze droom ooit werkelijkheid 
zou worden. Zeker niet om een school te hebben 
die in de Boliviaanse Amazone als model wordt 
beschouwd voor de aandacht voor kinderen met een 
handicap. In 2022 kwamen veel ouders hun kinderen 
inschrijven. Daar had zelfs het ministerie van Onder-
wijs niet op gerekend! Er zal zeker een aanzienlijke 
toename van leerlingen zijn in dit jaar 2023. Dat 
vervult ons met trots, maar vraagt tegelijkertijd onze 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor deze 
bijzondere kinderen. Later dit jaar zullen wij u er meer 
over vertellen.

Kerstwensen
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegedaan 
aan de Kerstwensen-actie. 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 € 43.044,35 opgebracht. Namens alle 
kinderen en medewerkers hartelijk dank voor uw 
giften en lieve wensen!

Over de bouw van de AREEC-school, de vrolijkheid van Centro Nuevos Horizontes en over kinderen en hun 
families kunt u veel meer lezen op onze website. Breng er eens een virtueel bezoek en laat u inspireren.

Ook volwassenen krijgen dankzij u de kans om 
naar school te gaan. In december heeft een groep 
jonge mannen en vrouwen dankzij ons CETHA-
onderwijs officiële diploma’s behaald. Hiermee 
groeien hun kansen op de arbeidsmarkt en neemt 
hun gevoel van waardigheid toe. Samen met u 
blijven we ons hiervoor inzetten. Dank u!

CETHA-diploma’s

Berichten van het secretariaat

Een droom die werkelijkheid werd

Website www.amazonekinderen.nl



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

Volgende maand start onze campagne voor ons varende ziekenhuis dat 
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!

Jaarlijkse enquête voor donateurs

De hospitaalboot

Wat vindt u van Stichting Amazone 
Kinderen? Bent u tevreden over onze 
informatievoorziening? Leest u graag 
verhalen over kinderen in de jungle 
van Bolivia? 

Op het losse blad vindt u de jaar-
lijkse enquête voor donateurs. 
Daarop kunt u al uw antwoorden 
kwijt. De ingevulde lijst kunt u 
eenvoudig zonder postzegel in de 

bijgevoegde envelop op de brieven-
bus doen. 

Omdat de acceptgirokaart dit jaar 
verdwijnt, vindt u op de vragenlijst 
ook een formulier voor automatische 
incasso. Daarmee kunt u blijven 
geven, óók zonder giro. Had u ons al 
gemachtigd? Dan zijn we natuurlijk 
erg blij met een verhoging van uw 
giftbedrag!

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!

Toen Sarita bij ons in de dagopvang 
kwam, kroop, liep en communi-
ceerde zij niet. Ze wilde ook niet 
eten of meewerken aan de therapie. 
Door hersen-beschadiging worden 
haar motoriek en spijsvertering 
belemmerd. Toch, met veel geduld 
en liefde, hebben onze medewerkers 

haar verder kunnen helpen. Zij 
begon zich aan te passen, reageerde 
steeds beter op prikkels. Tot grote 
verrassing en blijdschap van haar 
omgeving begon zij zelfs haar 
eerste stappen te zetten. Intussen 
kan Sarita zelfstandig lopen en 
eten. Brabbelend neemt zij nu 

trots en blij deel aan een gesprek 
en zij helpt zelfs al bij het aan- 
en uitkleden. In het afgelopen jaar 
is zij zover vooruit gegaan, dat 
zij nu klaar is voor een nieuwe fase 
in haar leven. Ja, ze mag deze 
maand voor het eerst naar de 
AREEC-school!

Sarita



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 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 hulpproject heeft vooral uw aandacht? (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.  Als de acceptgiro verdwijnt, hoe gaat u dan een gift doen? (meer antwoorden mogelijk)
  Via automatische incasso (ik vul de bon op de achterzijde in)

 Met internetbankieren naar IBAN NL18ABNA 040 99 23 885 van Stichting Amazone Kinderen

 Met de doneerbutton op de website www.amazonekinderen.nl

 Ik geef mijn bank een opdracht voor een periodieke overboeking

 Ik weet het nog niet, stuur mij svp meer informatie over de mogelijkheden

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 2022 (verwacht mei/juni 2023)

6.  Hoe en hoe vaak wilt u nieuws ontvangen over de Amazonekinderen?
  Via de post, iedere maand / ieder kwartaal / ieder half jaar / ieder jaar 

  Via e-mail, dit is mijn e-mailadres:

STICHTING AMAZONE KINDEREN 2023

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



7.  Wat wilt u verder nog met ons delen of aan ons vragen?

8.   Als de acceptgiro verdwijnt, is de automatische incasso een veilige en vertrouwde manier van steun 
geven aan de Amazonekinderen. Hiervoor vult u de onderstaande bon in:

Ja, ik wil de Amazonekinderen helpen met mijn vaste giften

Ik heb u al gemachtigd en ik wil mijn vaste gift verhogen met dit bedrag

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!

“Dank u wel. Nu kunnen wij naar school en 
ook naar de dokter als dat nodig is.

Wij zullen uw hulp nooit vergeten, nóóit!”

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:

  10 euro per maand

 20 euro per maand

  Anders, namelijk         euro per maand / kwartaal / jaar

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

IBAN:  N  L          

Telefoonnummer:

Ingangsdatum:                   Handtekening:

Ik geef hierbij een machtiging af en ontvang daarom graag van u:

  De Amazonekinderen legpuzzel

  De DVD met de documentaire over de Amazonekinderen

Kruis hier s.v.p. aan wat voor u geldt.


