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Het allerarmste land en u
Bolivia is nog steeds het armste land
van Zuid-Amerika. Vooral de mensen
in het Amazonegebied hebben het
zwaar. Het goede nieuws is, dat u er in
de afgelopen 23 jaar voor hebt gezorgd
dat de arme families geholpen konden
worden. Ik hoop dat u beseft hoe
belangrijk u bent. Met uw steun voor
onderwijs, medische zorg en jongerenwerk hebt u immers bijgedragen aan
de ontwikkeling van het gehele Boliviaanse Amazonebevolking!

Dank u, dat u de meest kwetsbare Boliviaanse kinderen een plek in uw hart
hebt willen geven. Zou er een boek
over uw leven worden geschreven, dan
werden de Amazonekinderen daarin
vast en zeker vermeld. Verderop in
deze uitgave gaat het over uw levensboek. Mag het u inspireren om met de
Amazonekinderen verbonden te blijven!
Monniek Leendertse, secretariaat ●

Eindejaarsgroet
Door: em. bisschop Luis M. Casey
Geliefde vrienden,
Ik hoop dat u goede kerstdagen hebt mogen beleven, te midden van allen die u lief
zijn. Misschien was Kerstmis moeilijk voor u omdat u juist dierbaren hebt verloren.
Gemis wordt dan extra gevoeld. Mag het licht van Christus’ liefde u dan troosten.
Het is onze opdracht om dat licht te brengen naar allen die in duisternis leven.
Daarom zien we ook om naar de families in het geïsoleerde en warme junglegebied
van Bolivia. Zij leven in ernstige armoede. Zij lijden onder de verschrikkingen van
ondervoeding, ziektes en gebrek aan kennis.
Met uw hulp staan wij naast hen. Blijft alstublieft
u met mijn medewerkers en mij verbonden, ook
in 2018 en daarna. Esteban Niemira, die de uitvoering van hulpprojecten coördineert, vertelt u in dit
Pando Report over enkele hulpprojecten die absoluut uw aandacht verdienen. Dank u, dat wij weer
op uw steun mogen rekenen. Dank u, dat u licht
wilt brengen in het leven van de armen.

“Laten we ons leven delen met anderen en
samen werken aan een betere wereld.”
Em. bisschop L.M. Casey

De Amazonekinderen hebben een plek
in uw hart en uw leven. Dank u!

UITGELICHT

Langlopende hulpprojecten
Door onze projectcoördinator Esteban Niemira

Deze projecten hebben uw steun
ook heel hard nodig!

Beste vrienden,

Het jaar 2017 is bijna ten einde. Daarom richt ik mij met een speciaal verzoek tot u. Wij hebben uw
hulp nodig. In het afgelopen jaar hebben we verschillende projecten onder uw aandacht gebracht,
maar deze nog niet. Had u zich voorgenomen om nu, aan het einde van het jaar, een eindejaarsgift te
doen voor een goed doel, dan wil ik deze belangrijke projecten bij u aanbevelen.
CETHA Puerto Rico (E17-Pu01)
In Puerto Rico, een afgelegen dorp,
ergens middenin uitgestrekt plattelandsgebied, loopt ons CETHAonderwijsproject.
Dit is een educatief programma
waarmee wij volwassenen ondersteunen, die vroeger nooit de kans
hebben gekregen om onderwijs
te volgen. Binnen het CETHAproject kunnen zij hun middelbareschooldiploma halen en zijn
er certificaten te behalen op technisch vakgebied.

Met de beperkte middelen die zij
tot hun beschikking hebben, zijn
zij in staat om de levensomstandigheden van iedere student te
verbeteren.

Deze certificaten zullen hen helpen
bij het vinden van werk en bij het
onderhouden van hun families.
Het project loopt ook in Riberalta en Guayaramerin, maar hier in
Puerto Rico wordt CETHA al vele
jaren geleid door een
groepje zeer gedreven
missiezusters.
Hun persoonlijke toewijding maakt het
onderwijsproject
succesvol. De zusters
zijn erg bescheiden,
maar ik weet dat het
veel inspanning, moed
en doorzettingsvermogen van hen vraagt
om op moeilijk bereikbare locaties hun werk
te kunnen doen.

Ondersteun het werk van
deze zusters en help mee
aan de ontwikkeling van de
Amazonebevolking. Dit is
nog dringend nodig in 2017:
€ 11.407

De zusters spelen dus een heel
belangrijke rol in de ontwikkeling van het hele gebied. Ik heb
veel respect en bewondering voor
de zusters zowel vanwege het vele
werk dat zij verzetten en de positieve en liefdevolle manier waarop
zij dit doen.

Sagrada Familia (H17-Gu01),
Een ander project dat niet veel
aandacht kreeg tijdens onze
campagnes dit jaar is de gezondheidskliniek Sagrada Familia in
Guayaramerín. De openbare gezondheidszorg in deze regio is overbelast, en mede door tekort aan
medische hulpmiddelen incapabel
om de zieken goed te verzorgen.
In de Sagrada Familia-kliniek
werken een dokter en een
verpleegster fulltime. Met honderden consulten per jaar kunnen
zij de arme bevolking bijstaan bij
ziekte, aandoeningen en ongelukken. De kliniek is officieel
opgericht door religieuze zusters,
maar valt nu onder de leiding een
lokale pastoor. Veel arme mensen
worden onvoldoende geholpen
of zelfs volledig genegeerd door
de overheidsdiensten hier. Maar,
als je ziek wordt en daardoor niet
kunt werken, is er ook geen geld
voor gezond eten en geen geld
voor de dokter. Met de hulp die
wij (veelal ook gratis) vanuit de
kliniek bieden, kunnen wij die cirkel van armoede helpen doorbreken.

Helpt u mee de cirkel van
armoede te doorbreken? Voor
gezondheidskliniek Sagrada
Familia hebben wij dit jaar
nog € 7.605 nodig.

De dokter werkt hard om alle patiënten te helpen.

Deze twee hulpprojecten, samen met vele andere, zijn cruciaal in onze strijd tegen de moeilijkheden
van het leven in het Amazonegebied. Voor deze projecten zijn geen aparte campagnes zijn gevoerd,
maar ze zijn minstens zo belangrijk als alle andere. Wij zijn wij u, onze trouwe vrienden, dan ook
intens dankbaar als u ons helpt dit werk voort te zetten.
Dank u voor uw hulp! Laten wij onder Gods zegen samen voortgaan.
Esteban Niemira, projectcoördinator
Riberalta - Bolivia, december 2017

Uw testament. Hun toekomst.
Uw levensboek

Bisschop Luis M. Casey:

“Deze mannen en vrouwen zijn uw
broeders en zusters. Hun kinderen
zijn uw kinderen. Familieleden
die het moeilijk hebben sta je bij.
Je helpt waar je kunt. Vanuit dit
principe leven de mensen hier in
het Amazonegebied ook. Maar velen
hebben helaas niet de middelen om
hun kinderen naar school te sturen
of om met hen naar een dokter te
gaan. Ik zal hier niet voor altijd zijn.
Mijn gebed is dat het werk dat ik
Bolivia ben begonnen door mag
gaan, ook als ik er zelf niet meer
ben.”
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Donateur Kees de Hoog:

De notaris, mr. W.J. Velema:
“Bij donateurs die Stichting Amazone
Kinderen in hun testament opnemen
zie ik zoveel betrokkenheid, hoe
groot of klein het bedrag ook is dat
zij kunnen nalaten. Het opstellen
van een testament is vrij eenvoudig.
Na een eerste gesprek wordt een
opzet gemaakt, die wij rustig met de
cliënt doornemen. Wie worden de
erfgenamen, wie krijgt een legaat,
wie wordt de executeur en zal de
nalatenschap dus straks uitvoeren?
Als alles is vastgelegd wordt het
testament ondertekend. Ik bewaar
het origineel en de cliënt ontvangt
een kopie. Een nieuw testament
maken, of er iets aan wijzigen kan
altijd.” ●

We mochten Kees filmen voor een videoclip
over het testament. Hij vertelt waarom hij
de Amazonekinderen in zijn testament heeft
opgenomen: “Het spreek me zo aan. Misschien
omdat we zelf ook armoe hebben gekend. Dat
met die gehandicapte kinderen, dat vind ik zulk
fantastisch werk en dan denk ik bij mezelf:
daar heb ik ook aan meegewerkt! En wat zal
ik doen? Leven en erbij genieten. En als ik
er straks niet ben, toch nog helpen.”

Dochter van een overleden donateur:
“Mijn moeder heeft een legaat van € 50.000 aan Stichting
Amazone Kinderen nagelaten. Dit geld zal worden besteed
aan een project dat haar hart had. Samen met de medewerkers
is besloten om het geld te gebruiken voor hulp aan zwangere
vrouwen. Wanneer zij ondersteuning krijgen en goede voeding,
zullen hun kinderen gezonder ter wereld komen. ●

Hartelijk dank!
In het vorige Pando Report vroegen we u om hulp voor het werk van onze gezondheidskliniek in Riberalta.
Onze oproep heeft een totaalbedrag van € 26.314 aan giften opgeleverd. Hartelijk dank voor uw bijdrage! ●

Stichting Amazone Kinderen dankt u voor alle hulp in het afgelopen jaar en wenst u alle goeds voor 2018!

Kindergroeten uit het Amazonegebied…

Wist u dat...
… Keilor Antezana’s leven werd gered?

Keilor werd geboren op 11 juli 2017. Het ging niet goed met hem, daarom werd hij opgenomen in het
moeder-kindziekenhuis in Riberalta. Zijn toestand was zeer ernstig. Dankzij uw steun konden wij hem naar
La Paz sturen waar hij werd geopereerd aan een zogenaamde hernia diafragmatica. Dat is een aangeboren
aandoening, waarbij het kind een gat in het middenrif heeft. Hierdoor kan er een deel van de lever, maag,
milt en darmen in de borstholte terecht komen. Keilor leeft en het gaat nu goed met hem. Zijn ouders zijn
u onnoemelijk dankbaar!

… bisschop Casey onlangs een operatie moest ondergaan?

Bisschop Casey werd eerder dit jaar in Saint Louis (VS) aan zijn hart geopereerd. Daarna volgde een periode
van herstel in een revalidatiecentrum. De bisschop is 82 jaar oud en zijn gezondheid is broos. Wilt u voor
hem bidden, dat hij verder mag herstellen en spoedig kan terugkeren naar Bolivia?

… Stichting Amazone Kinderen volledig steunt op giften van vrienden zoals u?

Het opbouwwerk waarover u in deze kwartaalbrief kunt lezen, is mogelijk doordat ongeveer 40.000 mensen
in Nederland trouw hun steun geven. De stichting krijgt geen subsidies.

… een groot deel van de projectkosten wordt gedekt door inkomsten uit nalatenschappen?

Neemt u de Amazonekinderen op in uw testament en wilt u dat (een deel van) uw vermogen wordt besteed
aan een specifiek hulpproject, dan kunt u eventueel bellen met Monniek Leendertse om dit met haar te
bespreken. ●

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.

Uw eindejaarsgift
U wilt zo aan het einde van het jaar misschien wel een bijzondere gift doen voor
een doel dat uw hart heeft. Dan bevelen wij deze hulpprojecten van harte bij u aan.
Wist u dat Stichting Amazone Kinderen maar liefst 38 verschillende langlopende hulpprojecten uitvoert in het Amazonegebied van Bolivia? Een aantal
kent u goed. De projecten die we hier uitlichten zijn minder bekend, maar niet
minder belangrijk! Ze hebben uw hulp hard nodig.

Welk project spreekt u het meest aan?

Esteban Niemira,
projectcoördinator in Riberalta.

CETHA Puerto Rico (E17-Pu01)
Nog dringend nodig in 2017:
€ 11.407

Reparaties aan schoolgebouwen in Cobija
(E17-Co03) en Puerto Rico (E17-Pu02)
Nodig in 2017: € 23.763

Bent u wel eens in een tropisch regenwoud geweest? Het is er benauwd warm.
Het dorp Puerto Rico ligt middenin het
uitgestrekte en ongerepte oerwoud,
ver weg van de geciviliseerde wereld.
De bewoners van het dorpje en van 7
gemeenschappen in de buurt willen
zich graag verder ontwikkelen.

Verwaarlozen we de schoolgebouwen,
zodat de regen en de hitte de muren en
daken kunnen aantasten? Nee! Samen
met u zorgen wij voor reparaties en
onderhoud aan de verschillende gebouwen in de oerwouddorpen Cobija en
Puerto Rico.

Maar liefst 250 studenten schrijven zich ieder
jaar in voor het volwassenenonderwijs van
CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agrope-cuario). Zuster Hilda Salazar Benitez coördineert dit programma. Wij hebben
uw steun hard nodig om het jaarbedrag bijeen
te krijgen. Doet u mee? Het zijn onderwijsmaterialen, salarissen voor leerkrachten en
brandstof en onderhoud van de terreinwagens
waar u dan aan bijdraagt. Lees hierover ook
het artikel van Esteban Niemira in het Pando
Report.

Een van CETHA’s
leslocaties in
het oerwoud.

Iedere dag komen honderden kinderen uit de
wijde omgeving naar deze scholen toe. Een
lekkend dak, kapotte toiletten, ongelijke vloeren en brokkelmuren… Er is altijd wel iets te
doen om het schoolgaan voor deze kinderen
mogelijk te maken. Doet u mee? Wat fijn,
dank u!

Liever opknappen dan verwaarlozen.

Basisgezondheidszorg voor de allerarmsten.

Gezondheidszorg Guayaramerín,
Sagrada Familia (H17-Gu01)
Dringend nodig in 2017: € 7.605

Onderwijs Administratie Riberalta
(E17-Ri01) sinds 1995
Nodig in 2017: € 23.765
Bent u wel eens op de administratie van een
middelbare school geweest? Het personeel
verzet er veel werk om het onderwijs en alles
wat daarbij komt kijken in goede banen te
leiden. Dat gebeurt op ons kantoor in Riberalta ook. Het bestaat al sinds 1995 en wordt
geleid door directeur Antonio Tuno. Dit
kantoor verricht werk voor 11 middelbare
scholen en 7 scholen voor het beroeps- en
speciaal-onderwijs in ons gehele werkgebied,
zowel in de steden als op het platteland!
Van het jaarbedrag betalen wij de salarissen
van de heer Tuna, een assistent en een parttime accountant, het schrijven en aanpassen
van onderwijsprogramma’s, de training van
leerkrachten, hun reiskosten, het onderhoud
aan computers en andere apparatuur, voorzieningen (water en energie) en kantoorbenodigdheden.
Vindt u het ook zo belangrijk dat het
onderwijs aan de Amazonekinderen
door kan gaan? Doet u dan een royale
gift! Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Heeft dit levensreddende project uw
hart? Dan kunt u met uw gift een
belangrijke bijdrage leveren aan de
voortgang. Hartelijk dank!

Sagrada Familia werkt
met eenvoudige
middelen, maar kan
niet zonder uw steun.

Lieve donateur,
Uw eindejaarsgift kan het gehele
benodigde bedrag zijn of een deel
ervan. Voor iedere gift, groot of
klein, zijn we heel dankbaar!

Stichting Amazone Kinderen, bijlage bij kwartaalbrief Pando Report, december 2017. Meer info, zie www.amazonekinderen.nl.
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Onderwijs aansturen en coördineren.

Het gezondheidscentrum Sagrada Familia in
Guayaramerín behandelt arme mensen uit
alle stadswijken en van buiten de stad die de
reguliere zorg niet kunnen betalen. Met uw
donatie betaalt u mee aan bescheiden salarissen voor een arts, een verpleegkundige en
twee missiezusters, voor medicijnen, medische hulpmiddelen en documentatiemateriaal. Lees hierover ook het artikel van onze
projectcoördinator in het Pando Report.

