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Studiebeurs voor Brandi, Karla en...
Lieve donateur en vriend van de Amazonekinderen. Als je de woorden van deze jonge mensen leest, word je geraakt door hun moed en
doorzettingsvermogen. Brandi zegt: “Mensen die ziek zijn of gewond
hebben vaak meer contact met de verpleegkundige dan met andere
gezondheidswerkers, daarom wil ik graag verpleegkundige worden.”
Brandi hoopt dit jaar haar diploma te halen. Dat gaat haar zonder uw
hulp niet lukken. Doet u mee om deze studenten te steunen?
Dat is fantastisch. Dank u wel!
Met een hartelijke groet vanuit het secretariaat in Zoetermeer,
- Monniek Leendertse

Vriendschap
en tulpen!
Op het moment dat we deze
nieuwsbrief schrijven zijn we
nog druk met de voorbereidingen voor de Jubileumbijeenkomst die op zaterdag 30 maart
in Apeldoorn zal plaatsvinden.
Oprichter van Stichting Amazone
Kinderen en grote inspirator,
emeritus bisschop Luis M. Casey,
heeft het voornemen aanwezig
te zijn om u allen te ontmoeten.
Hij ziet daar erg naar uit, want u
bent het immers die hem in de
afgelopen 25 jaar heeft geholpen
om zijn dromen voor de Amazonebevolking waar te maken.
Bisschop Casey ziet u als zijn dierbare vrienden. In ons volgende
Pando Report volgt een uitgebreid
verslag.

Het regenseizoen in het Amazonegebied loopt nu op zijn eind.
Iedere dag vallen er nog flinke
buien. “Zullen de tulpen bloeien
als ik in Nederland kom?” vroeg
de bisschop ons. Wij vertelden
hem dat dit de mooiste tijd is voor
tulpen. Hopelijk kunnen we hem
daar iets van laten zien.
Mede namens bisschop Casey
wensen wij u en uw dierbaren
een mooie Paastijd toe! ●

UITGELICHT

Studiebeurzen: dé weg uit de armoede
Een betere toekomst voor
65 jongeren hun familie

Deze jonge mensen hebben onze hulp nodig. Doet u mee?

Wat zijn jonge mensen zoals Karla en Brandi hard nodig in het Boliviaanse Amazonegebied! Waarom? Wel, er is grote behoefte aan
mensen die zich voor de ontwikkeling van hun eigen bevolking
willen inzetten, vooral jonge mannen en vrouwen met visie en doorzettingsvermogen.
Dat is in Bolivia niet vanzelfsprekend. Vandáág is belangrijk.
Als we nu maar te eten hebben,
en morgen kijken we wel verder.
Waarom zouden we onze kinderen naar school sturen als ze beter
als straatverkopertjes geld voor
het avondeten kunnen verdienen?

Maar de kinderen en jongeren krijgen zo nooit de kans om
samen met hun families de strijd
tegen de armoede aan te gaan.
Daarom is onderwijs een van de
belangrijkste speerpunten van
onze hulpverlening. Het verstrekken van studiebeurzen maakt er
onderdeel van uit.

Bericht vanuit het werkveld

Jaarlijks ontvangen ongeveer
65 hardwerkende en talentvolle
jonge mensen uit de armste families van ons een studiebeurs. Een
deel van hen krijgt een maandelijkse toelage van omgerekend
ongeveer 90 euro 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,
arts, leerkracht, verpleegkundige,
tandheelkundige, voedingsdeskundige, bos- of tuinbouwspecialist of
computerdeskundige.
Zonder uw financiële ondersteuning zijn deze jonge mensen niet in staat om studies
te volgen of te voltooien.
Laat u inspireren door de verhalen
van Karla en Brandi. Wij hopen
op uw royale steun! ●

Leest u op het inlegvel wat u kunt
doen voor deze studenten.

Esteban en zijn jonge gezin.

Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta
Afgelopen december zijn er
weer veel arme families met
kleine bootjes het oerwoud
ingetrokken voor de jaarlijkse paranotenoogst. Spoedig zullen ze terugkeren naar
de stad om hier de draad van
het leven weer op te pakken.
We zien een enorme trek van de
plattelandsbevolking naar de stad.
Men denkt hier werk te vinden en
de kinderen groot te kunnen brengen.
Riberalta barst uit z’n voegen door
die enorme toestroom van migranten.
U begrijpt wel dat het onmogelijk

is in korte tijd scholen te bouwen
om al die nieuwe leerlingen een
plekje te geven. Daarbij zijn er
ook te weinig goedgeschoolde
leraren. De scholen zijn overvol
en beschikken over onvoldoende
materiaal en apparatuur voor goed
onderwijs. De kwaliteit van het
onderwijs holt achteruit.
Onder deze omstandigheden moet
een jongen of een meisje uit een
arm gezin wel héél erg gemotiveerd
en gedisciplineerd zijn om toch
iets van het leven te maken. Als
ik zulke jonge mensen ontmoet,
word ik enthousiast. Op het inlegvel leest u hun verhalen.

Hoe fantastisch zou het zijn, als
wij er samen voor gaan zorgen
dat zij toch een goede opleiding
kunnen volgen! Uw donatie is dan
niet alleen een investering in de
toekomst van een meisje of een
jongen, maar ook van de gehele
Boliviaanse Amazonebevolking! ●

Berichten van het secretariaat
Door Monniek Leendertse

Dan k
u wel !

Dank u wel voor uw Jubileumgift!
Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen in
verband met 25 jaar Stichting Amazone kinderen! Meer dan 600
donateurs hadden een wensvlinder naar ons opgestuurd en velen van
hen deden een bijzondere donatie om de kinderen in Bolivia een goede
start in het leven te geven.

De medewerkers van Hotel Van der Valk De Cantharel in Apeldoorn/
Ugchelen waren zoals altijd heel vriendelijk en servicegericht. Met groot
enthousiasme heeft Luc Groen ons een jubileumlied op een melodie van de
Beatles aangeleerd. Dank ook aan alle lieve mensen die de dag hadden georganiseerd. Een speciale vermelding geldt De Notenkoerier uit Lelystad voor
het schenken van 20 kg paranoten (zie www.denotenkoerier.nl) en een
handelaar in zoetwaren die ons heeft verwend met chocolade en andere
Zoveel wensvlinders, dank voor uw wensen! versnaperingen. ●

Nalatenschappen
Donateur Kees de Hoog:
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.”

Puzzel mee!

Verbind de stippen

In het volgende Pando
Report volgt een uitgebreid
verslag. Foto’s van de jubileumbijeenkomst kunt u alvast bekijken op Facebook.
Zoek op Stichting Amazone
Kinderen en klik vervolgens
op ”Vind ik leuk”.

U kunt bij ons een informatiebrochure over
nalaten aan de Amazonekinderen aanvragen
op www.amazonekinderen.nl/uw-testament
U vindt daar ook het mooie inspiratiefilmpje met
donateur Kees. Kijken!

Eindejaarsgiften
voor Maestro en Casa
In totaal mochten wij na het vorige Pando Report
35.052,19 euro van u ontvangen. Dit bedrag is
bestemd voor de onderwijsprogramma’s van Radio
San Miguel in Riberalta. Dankzij uw donaties
kunnen de lessen in dorpen en gehuchten in het
Boliviaanse oerwoud ook dit jaar weer via de radio
worden ontvangen. Heel hartelijk dank voor
uw geweldige steun! ●

Wist u dat …
… de jaguar en de luiaard in het Amazonegebied
leven? En de kleurige ara, talloze bonte (gif)kikkers,
slangen en de piranha? Maar liefs 10 procent van alle
plant- en diersoorten op aarde leeft hier en er worden
nog wekelijks nieuwe soorten ontdekt!

Oproep voor ons
Diabetisch Centrum!
Brandi Salinas (zie inlegvel) werkt als vrijwilliger in
ons Diabetisch Centrum in Riberalta. Diabetes is het
grootst en snelst groeiende gezondheidsprobleem van
de Amazonebevolking. We hebben meer medische
professionals nodig in deze regio om deze crisis te
beteugelen.
Bent u degene of kent u een organisatie die voor dit
jaar 2019 een schenking van 4.365 euro kan doen om
het centrum draaiende te houden? Het bedrag kan
worden overgemaakt op IBAN NL18ABNA0409923885
van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer, onder
vermelding van “Diabetisch Centrum Riberalta 2019”.
Op uw donatie volgt een persoonlijke reactie
van Esteban Niemira en bisschop Luis M. Casey.
Belt u met Monniek Leendertse als u eerst
nog vragen hebt: 079-3620703 (ma.-vrij. van
09:00-13:00 uur). Alvast heel hartelijk dank! ●

... Bolivia is een zeer mooi en gevarieerd land is?
Het landschap bestaat uit voornamelijk heuvels,
regenwoud en gebergten. Het klimaat varieert van
tropisch tot zeer koud.
… hoewel het een prachtig land is, hier
verschrikkelijke armoede heerst?
… een beetje rijst met wat bakbananen hier
de dagelijkse maaltijd is voor veel kinderen?
Niet bepaald een voedzame maaltijd voor een
opgroeiend kind, vindt u wel?
… wij in 2018 263.989,42 euro ontvingen uit
13 nalatenschappen? Het laagste bedrag was
110,42 euro en het hoogste 125.000 euro.
Een groot deel van voedselhulp, onderwijs en medische
zorg kunnen wij dus bieden dankzij inkomsten uit
nalatenschappen.
… u bij ons een informatiebrochure over nalaten aan
de Amazonekinderen kunt aanvragen op
www.amazonekinderen.nl/uw-testament?
U vindt daar ook een mooi inspiratiefilmpje. Kijken!

Colofon
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

JAAR

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.
• Gratis videokaart om met anderen te delen.

De oplossing van de puzzel: de hospitaalboot

STUDIEBEURZEN
voor jong talent
Brandi Salinas:
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Hallo, ik ben Brandi. Ik volg de opleiding voor
verpleegkundige. Van ’s morgens 7 tot ’s middags
2 uur heb ik les. Daarnaast zijn er groepsactiviteiten en werk ik aan onderzoeksprojecten. Mensen
die ziek zijn of gewond hebben vaak meer contact
met de verpleegkundige dan met andere gezondheidswerkers, daarom wil ik graag verpleegkundige worden.

De studiebeurs helpt me enorm. Met de maandelijkse toelage kan ik boeken kopen en fotokopieën maken. Ook mijn uniform en goede
schoenen heb ik ermee kunnen aanschaffen.
In ruil daarvoor werk ik als vrijwilliger mee in
het Diabetisch Centrum. Ik assisteer dokter
Fernandez en help de patiënten hun ziekte
onder controle te houden. De ervaring die
ik hier opdoe is voor mij heel waardevol. Dat had ik zonder de studiebeurs
nooit gehad. Dankzij u kan ik mijn kennis
en vaardigheden straks in dienst stellen van
onze samenleving en met name voor diabetespatiënten. Er is hier veel onwetendheid
over een gezonde levensstijl. Ik hoop echt
te kunnen helpen dit grote gezondheidsprobleem in ons gebied aan te pakken.

Aan u in Nederland wil ik graag zeggen
dat ik uw ondersteuning heel erg waardeer. Ik begrijp dat u een offer brengt
door in mij te investeren en ik zal u
niet teleurstellen. Uw vrijgevigheid wil
ik eren door hard te werken en zoveel
mogelijk te bereiken. Ik ben u heel, heel
dankbaar!

Zo kunt u helpen! 90 euro		 voor 1 student per maand
U kunt een keuze maken
uit de bedragen hieronder,
maar we zijn natuurlijk
dankbaar voor iedere
gift, groot of klein!

(of een deel van dit bedrag)
540 euro
voor 1 student per half jaar
1.080 euro		 voor 1 student voor het hele
				studiejaar 2019

Esteban vertelt:

Deze jonge mensen hebben we hard nodig!

Een studente met wie ik kortgeleden kennis maakte is Karla Cortez
Amutari. Zij behaalde vorig j aar haar middelbareschooldiploma. Karla
heeft een droom: zij wil verpleegkundige worden. Maar omdat zij uit
een eenvoudige familie komt, vroeg ze mij of ze in aanmerking kon
komen voor een studiebeurs. Ik las haar eindscriptie en diploma en
nodigde haar uit voor een toelatingsgesprek.
We bespraken haar wens om verpleegkundige te worden en van betekenis te zijn
voor de mensen om haar heen. Aarzelend
vertelde Karla mij over de financiële nood
van haar familie. Ze sloeg verlegen haar
blik neer toen ze mij toevertrouwde dat
er geen geld was voor voldoende eten,
laat staan voor studieboeken. Ze had
haar droom, maar niet de mogelijkheden
om die waar te maken. Ik kreeg een
brok in mijn keel. Deze intelligente
jongedame wilde niets liever dan
een kans om een vak te leren en
anderen te helpen.

Karla Cortéz Amutari is precies het soort
student dat wij graag financieel ondersteunen, dus kende ik haar een studiebeurs
toe. In ruil voor haar maandelijkse toelage
werkt Karla als vrijwilliger in onze gezondheidskliniek. Wij moedigen onze studenten aan zodat zij op niveau en binnen de
gestelde tijd hun belangrijke vakdiploma’s
kunnen behalen.
Jonge mensen zoals Karla, die bereid
zijn zich in te zetten voor hun
eigen bevolking, zijn hier letterlijk
van levensbelang. Uw hulp is dus
heel hard nodig. Dank u voor uw
bijdrage aan hun ontwikkeling!

Pak een pen en schrijf op de acceptgirokaart uw giftbedrag en uw handtekening. Stuur
de acceptgirokaart naar uw bank of maak uw gift over via internetbankieren. Belangrijk:
Vergeet niet het 16-cijferige betalingskenmerk over te nemen in uw omschrijving!

Zo kunt u helpen:
U kunt een keuze maken uit de bedragen hieronder, maar
we zijn natuurlijk dankbaar voor iedere gift, groot of klein!

90 euro		 voor 1 student per maand

“Dank u
vo or uw hulp!”
Karla:

Stichting Amazone Kinderen, bijlage bij kwartaalbrief Pando Report, april 2019 Meer info, zie www.amazonekinderen.nl.
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(of een deel van dit bedrag)
540 euro
voor 1 student per half jaar
1.080 euro		 voor 1 student voor het hele
				studiejaar 2019

