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Ze kunnen naar school, dankzij u!
Weet u wel, dat u van grote betekenis bent voor de Boliviaanse
Amazonebevolking? U kunt een
jongen of meisje aan een studiebeurs helpen. In ons werkgebied is
grote behoefte aan hoogopgeleide,
gemotiveerde jonge mensen. Hun
kennis over de natuur, het milieu,
gezondheid, psychologie en sociologie is nodig voor de ontwikkeling en onafhankelijkheid van het
gebied. Er zijn studenten die bij
bisschop Casey een beurs hebben
aangevraagd. Wat zal het antwoord
zijn? ●

Met uw steun kunnen jonge mensen studeren om
daarna anderen te helpen.

Het Testament
In december vorig jaar heeft een aantal van u informatie van ons
ontvangen over het testament. Sommigen lieten ons weten de Amazonekinderen al in hun testament te hebben opgenomen. Anderen
gaven aan daar nog over na te denken.
Waarom zou ú dat doen, vroegen
we ooit in een enquête. Om de
kinderen een toekomst te geven.
Omdat ik zelf geen kinderen heb.
Omdat ik bisschop Casey vertrouw
en weet dat mijn geld zo goed
terecht komt… Dat waren wat
reacties van toen.
Op dit moment zijn we bezig om
een korte film hierover te maken.

Goed onderwijs is de enige sleutel naar verbetering
van de leefomstandigheden.

Donateurs zoals u vertellen in het
filmpje waarom zij zich verbonden
voelen met de Amazonekinderen.
Zij vertellen over hun beweegredenen om het werk van bisschop
Casey in hun testament op te
nemen. Mooi, prachtig, inspirerend! Zodra de film klaar en
verkrijgbaar is, laten we u dat uiteraard weten.

Uitgelicht: Studiebeurzen – project E17-Ri02
Om te bouwen aan een zelfstandige generatie met betere vooruitzichten is er een grote behoefte
aan goed onderwijs. De kinderen
en jongeren van nu zullen straks
immers in staat moeten zijn om
binnen hun families en gemeenschappen de strijd tegen de
armoede aan te gaan. Onderwijs is
daarom een van onze belangrijkste
speerpunten. Het verstrekken van
studiebeurzen maakt er onderdeel
van uit.

Onderwijs voor kansarme kinderen.

Jaarlijks
ontvangen
ongeveer
65 hardwerkende en talentvolle
jonge mensen uit zeer arme families van ons een studiebeurs. Een
deel van hen krijgt een maande-

lijkse toelage van omgerekend
ongeveer € 90 voor hun dagelijks
onderhoud en voor leermiddelen,
zodat zij vakdiploma’s kunnen
behalen waar in de regio een grote
behoefte aan is. Zij volgen studies
tot fysiotherapeut, leerkracht,
verpleegkundige,
tandheelkundige, voedingsdeskundige, bos- of
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Andere studenten worden geholpen bij het afstuderen of bij onderzoek. Sommigen worden begeleid
bij het aanvragen en afleggen van
staatsexamens voor het verkrijgen
van officiële diploma’s. ●
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Zonder uw financiële ondersteuning zijn deze jonge mensen niet
in staat om studies te volgen of te voltooien.
Meer informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief en op het bijgevoegde inlegvel.
We hopen op uw royale steun!

Bericht vanuit het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta

Eind januari is hier in Bolivia
het nieuwe schooljaar van start
gegaan. Zoals u weet, verstrekken
wij studiebeurzen aan hardwerkende, gemotiveerde studenten
uit arme families. Het ontvangen
van een beurs is voor deze jongens
en meisjes werkelijk een droom
die in vervulling gaat. Ik voel me
heel erg bevoorrecht dat ik met
zulke getalenteerde jonge mensen
mag werken. Samen met hen kijk
ik naar hun studieprogramma,
hun wensen en hun vorderingen.
Hoe inspirerend om getuige te
zijn van hun enorme inzet, vooral
als je bedenkt onder welke moeilijke omstandigheden zij leven.
U hebt als donateur de kans om
te investeren in deze jonge, geta-

lenteerde mensen. U kunt hen
helpen hun doelen te bereiken.
U kunt ervoor zorgen dat het
onderontwikkelde
Boliviaanse
Amazonegebied nieuwe kansen
krijgt op verbetering. Ik vertel
de jongeren dat zij de beurs niet
krijgen uit liefdadigheid, maar als
een investering. Wij investeren in
jongeren die niet alleen het leven
voor zichzelf, maar ook voor hun
families en voor de gehele Amazonebevolking positief kunnen
beïnvloeden.
We zijn dit nieuwe schooljaar
dus vol goede moed begonnen.
De jongeren zijn ijverig aan de
slag gegaan met hun studies,
vastbesloten deze met succes
te voltooien. “Dat is straks het

bewijs aan onze vrienden in
Nederland, dat zij ons niet tevergeefs hebben ondersteund!” aldus
de jongeren. Lieve vrienden, weet,
dat zij, bisschop Casey en ik u zeer
dankbaar zijn voor uw betrokkenheid en steun! ●

Door Monniek Leendertse

Reacties op de documentaire Hoe gaat het met CETHA
Riberalta?
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van Hans en Lilias
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ook aan, dat de rol van Esteban
Niemira zeer indrukwekkend is. Zijn verhaal komt
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Berichten van het secretariaat

Een mevrouw schrijft ons: “De eenvoud die in de
film wordt getoond en tegelijkertijd de kracht die
de mensen, kinderen, hulpverleners inzetten om
te (over)leven, ontroerend… Geen gelamenteer om
medelijden op te wekken en om geld te bedelen. De
gebeurtenissen, de handelingen zijn zoals ze zijn,
zonder opsmuk.
Ik heb enorm respect voor de hulpverleners die dit
werk zo liefdevol verrichten. Wat ik trouwens ook
zeer waardeer is het feit dat de inwoners zelf opgeleid
worden in allerlei maatschappelijke, medische,
opvoedkundige en didactische vaardigheden. Daar
gaat het immers om, dat is ontwikkelingswerk!”
Hebt u de gratis dvd nog niet aangevraagd? Snel
doen! Bel ons op 079-3620703, dan sturen we de
dvd zo spoedig mogelijk naar u toe. ●

Legpuzzelactie
Wilt u de Amazonekinderen steunen door vaste
donateur te worden
voor minimaal € 5 per
maand (of € 60 per
jaar) per automatische
incasso, dan krijgt u deze
unieke Amazonekinderenpuzzel gratis thuisgestuurd.
Doe mee en ontvang gratis deze
Bel ons op 079-3620703
Amazonekinderenpuzzel!
of stuur uw e-mail naar:
info@amazonekinderen.nl om
vaste donateur te worden. ●

Wie in 2016 heeft bijgedragen aan de renovatie
van het CETHA-complex
in Riberalta, had van
ons al vernomen dat de
geplande werkzaamheden
bij gebrek aan voldoende
inkomsten waren uitgesteld. Maar nu zit er weer
beweging in de zaak!
Nadat we onze donateurs
op de hoogte hadden
De werkzaamheden zijn in volle gang.
gebracht, ontvingen we
nog een aantal bijzondere schenkingen voor CETHA.
Met het nieuwe budget en na overleg met de bouwmeester zijn de plannen aangepast. Ook werden er
nieuwe offertes aangevraagd. Er diende zich een partij
aan die de bouwwerkzaamheden binnen het nieuw
gestelde budget wilde uitvoeren. Bisschop Casey en
Esteban Niemira gingen akkoord en zo konden de
bouwlieden in januari dan eindelijk van start gaan.
In het begin werd er tussen de moessonregens door
buiten gewerkt. Heerlijk, denkt u misschien, zo met
het zonnetje erbij. Toch is het zwaar werk voor de
mannen, want in deze tijd van het jaar loopt de
middagtemperatuur op tot boven de 34 graden.
Onze projectcoördinator Esteban Niemira stuurt ons
geregeld foto’s van de renovatie. Op de nieuwspagina
van www.amazonekinderen.nl kunt u het bouwproces
helemaal volgen. ●

Curucusí kan door. Dank aan
alle vrienden!
Dank u voor uw giften als reactie op ons vorige Pando
Report. Wij vroegen u om steun voor Curucusí, het
opvangcentrum voor straatkinderen in Guayaramerín. Onze oproep leverde € 24.470,36 aan giften
op. En in februari ontvingen we nog eens € 900 voor
Curucusí van Stichting Marypages (www.marypages.
com). Stichting Marypages steunt onze hulpprojecten al vele jaren. Dank aan alle vrienden die hebben
bijgedragen! ●

Speciaal voor
fondsen en grote gevers
Je krijgt een studiebeurs, en dan …?
Ramiro Chao Sanjinez
Ramiro komt uit een erg arm gezin in Riberalta.
Zijn ouders hadden geen geld om hun de kinderen naar school te sturen. Ramiro kwam in contact
met bisschop Casey en ging deelnemen aan een van
de jeugdgroepen die Stichting Amazone Kinderen
financiert en waarbij jongeren leren voor zichzelf en
anderen te zorgen.
Ramiro werd geraakt. Hij verlangde ernaar om naar
school te gaan, om nieuwe dingen te leren. Hij
wilde verder komen om anderen te kunnen helpen.
Bisschop Casey sprak met Ramiro en zorgde ervoor
dat hij een beurs kreeg. Daarmee kon Ramiro eerst
een middelbareschooldiploma halen. Daarna werd
hij toegelaten aan de universiteit om
te studeren voor arts. Wat was Ramiro blij toen hij
na jaren van hard werken zijn diploma ontving! Hij
werd intensive care-arts en werkt in de regio, zodat
hij nu heel veel arme volwassenen en kinderen met
zeer ernstige aandoeningen kan helpen en redden.
In onze documentaire (hebt u hem al bekeken?)
bezoekt Ramiro bisschop Casey. Ze zitten samen aan
tafel. Ramirio zegt: “In mijn jeugd heb ik meegedaan aan het vormingsprogramma. Ik ontving
daarna een studiebeurs
zodat ik aan de universiteit kon studeren. Nu
heb ik dus werk, ik ben
dokter geworden. Daar
zal ik altijd dankbaar
voor zijn, altijd. En nu
kan ik anderen helpen,
nu ik arts ben in deze
regio.” ●

Ramiro en bisschop Casey in de documentaire

Spreekt het studiebeurzenprogramma u aan en
bent u geïnteresseerd in de financiering hiervan,
bijvoorbeeld vanuit uw bedrijfs- of vermogensfonds?
Maak uw schenking dan over op:
IBAN NL18ABNA0409923885 ten name van Stichting
Amazone Kinderen te Zoetermeer, onder vermelding
van: E17-Ri02 - Studiebeurzen.
Zodra uw schenking door ons is ontvangen, sturen
wij u hiervan een bevestiging. Bovendien kunt u na
enkele weken een brief uit Bolivia verwachten, met
daarin de persoonlijke dank van bisschop Casey en
een rapportage over het door u ondersteunde project.
Hebt u specifieke wensen ten aanzien van de wijze
van financieren, neem dan contact op met Monniek
Leendertse. Via de telefoon: 079-3620703 (op
werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur) of via e-mail:
m.leendertse@amazonekinderen.nl
Investeer in gemotiveerde en getalenteerde jongeren! ●

Colofon
Stichting Amazone Kinderen
Postbus 264
2700 AG Zoetermeer
Tel.: 079 -362 07 03
E-mail: info@amazonekinderen.nl
Website: www.amazonekinderen.nl
IBAN: NL18ABNA0409923885
K.v.K. 412 265 91

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.

Telefonisch te bestellen op 079-3620703, op werkdagen tussen 09:00-13:00 uur:
• Armbandjes en kettinkjes gemaakt door gehandicapte
jongeren in de werkplaats van Nuevos Horizontes te Riberalta.
• Algemene informatiefolders om uit te delen.

• DVD met documentaire over de Amazonekinderen.
• Dit Pando Report in braille.
• Het jubileumboek.

STUDIEBEURZEN
In Bolivia is het nieuwe schooljaar begonnen.
Deze jonge mensen willen zich inzetten voor de ontwikkeling van het Amazonegebied.
Uw gift voor studiebeurzen is een investering in die ontwikkeling!

Achterstand
De indianenbevolking van het Amazonegebied werd in het verleden door grootgrondbezitters
onderdrukt en uitgebuit. Mannen en vrouwen werden voor een mager loon te werk gesteld
op rubberplantages en mochten geen eigen stukje grond onderhouden of hun kinderen
naar school sturen. Nog steeds kunnen veel volwassenen als gevolg hiervan niet lezen of
schrijven.

Verlangen naar onderwijs
Hun kinderen, de nieuwe generatie,
verlangen hevig naar onderwijs. De
jongens en meisjes willen graag naar
school om te leren en verder te komen in
het leven. Onderwijs kan hen helpen om
te ontsnappen aan de armoede die hun
families al generaties lang in een wurggreep
houdt. Toch is het schoolgaan nog steeds
niet voor alle kinderen weggelegd. En
studeren om een vak te leren is voor de
meesten helemaal onbetaalbaar.

Bijzondere, hardwerkende jonge mensen: geef hun de
kans om van grote betekenis te zijn voor de toekomst
van de gehele Amazonebevolking!

Liever boeken dan eten
Bisschop Casey vertelt ons dat ze zo gedreven zijn om een vak te leren, dat sommige jongeren liever studieboeken kopen dan eten. Deze bijzondere, hardwerkende jongeren hebben
onze steun nodig, zodat zij kunnen studeren voor beroepen waar in het Amazonegebied
grote behoefte aan is. Voorbeelden van studies zijn: bosbouwkunde, tuinbouwkunde, fysiotherapie, geneeskunde, verpleegkunde, voedingsleer, computerkunde, onderwijskunde.

€ 90 per maand

De toelage voor onderhoud en leermiddelen voor 1 student is
omgerekend ongeveer € 90 per maand. U kunt helpen door een
(deel van een) maand of misschien wel meer maanden voor uw
rekening te nemen. Dit kunt u doen:
€ 90
€ 540
€ 1.080

voor 1 student per maand (of een deel hiervan)
voor 1 student per half jaar
voor 1 student per heel studiejaar

Tegenprestatie
De jongeren krijgen de beurs niet zomaar gratis. Er wordt
Jonge mensen opleiden, zodat zij hun
wel een tegenprestatie van hen verwacht. In ruil voor de
kennis kunnen overdragen en in hun eigen
studietoelage die zij van ons ontvangen, draaien de jongeren
omgeving anderen kunnen helpen.
daarom een aantal uren per week mee in een van onze andere
hulpverleningsprojecten, of verrichten zij hand- en spandiensten
op ons kantoor.

HELP GEMOTIVEERDE JONGEREN AAN EEN STUDIEBEURS
EN WERK ZO MEE AAN DE ONTWIKKELING VAN DE GEHELE
BOLIVIAANSE AMAZONEBEVOLKING.
E17-Ri02 – Studiebeurzen maakt deel uit van de educatieve en medische hulpverleningsprojecten in het
Amazonegebied van Bolivia die door Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer worden geﬁnancierd.
Kijk voor meer informatie op www.amazonekinderen.nl.

Ramiro: “In mijn jeugd heb ik meegedaan aan het
vormingsprogramma. Daarna ontving ik een studiebeurs
zodat ik aan de universiteit kon studeren. Nu heb ik dus
werk, ik ben dokter geworden. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn, altijd. En nu kan ik anderen helpen, nu ik
arts ben in deze regio.”
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Deze ﬂyer hoort bij Pando Report 1 – 2017 van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer.

