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Dit is mijn cadeau:
Een gezegend, gezond en gelukkig leven. Veel liefde van hun naasten en
hun hulpverleners. Dat ze mogen opgroeien tot liefdevolle volwassenen.
Een leven zonder angst en pijn…
Deze en vele, vele andere mooie wensen stuurde u ons toe als cadeau
voor de Amazonekinderen. Ik kreeg er een brok van in mijn keel. Het
waren niet alleen woorden, maar ook daden, want we ontvingen daarbij vele giften. Meer over de liefdevolle betrokkenheid van donateurs
en over 25 jaar Stichting Amazone Kinderen leest u in dit extra dikke
Pando Report. Ik wens u veel leesplezier!
Met een hartelijke groet vanuit het secretariaat in Zoetermeer,
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- Monniek Leendertse ●

Een vooruitblik

Door bisschop Eugenio Coter

Ruim 5 jaar geleden ging bisschop Luis M. Casey met emeritaat
en werd ik door paus Franciscus benoemd tot bisschop over het
Boliviaanse Amazonegebied.
Bisschop Casey stuurt nog steeds
de hulpprojecten van Stichting
Amazone Kinderen aan, maar ook
dat zal ik in de toekomst van hem
overnemen. De stichting heeft al
veel voor de bevolking kunnen
betekenen, maar op het platteland en diep in de jungle leven
nog steeds gemeenschappen op
vrijwel dezelfde wijze als 200 jaar
geleden. Daar is nood en gebrek
en daar wil ik samen met u graag
meer hulp gaan bieden. Onderwijsmogelijkheden
uitbreiden
en meer medische zorg verlenen,
dat zijn zaken waar ik mij in de
komende jaren voor wil inzetten.

Ik zie ernaar uit het mooie werk
van bisschop Casey samen met u
voort te zetten. ●

Bisschop Eugenio op de jubileumbijeenkomst
in Apeldoorn.

UITGELICHT

Operaties en vervoer – project H19-Ri06

Vlug, vlug! Geen tijd te verliezen!
onderzoeken en behandelingen.
Dus, bij gecompliceerde, levensbedreigende aandoeningen, afwijkingen of verwondingen moeten
we uitwijken naar ziekenhuizen
buiten het Amazonegebied, in
Santa Cruz, Cochabamba of La
Paz. Daar kunnen wel CT-scans
worden gemaakt en chemotherapie gegeven, en daar zijn wel
allerlei gespecialiseerde artsen en
verpleegkundigen die het leven van
een ernstig ziek of gewond kind
kunnen redden.
“Alstublieft, help ons kind!”

Bij de klapdeuren van het ziekenhuis in Cochabamba staat een
medisch team uit te kijken naar
de taxi die een ernstig ziek kind
met zijn moeder van het vliegveld
heeft gehaald. Ja, daar komen
ze! Nu moeten ze snel handelen,
want het kind is stervende…
Dit ernstig zieke kind werd door ons
met het vliegtuig op reis gestuurd.
Het eenvoudige ziekenhuis in de
oerwoudstad Riberalta is namelijk
niet ingericht voor specialistische

Natuurlijk kunnen arme families een vliegreis, een specialist
en dure medicijnen onmogelijk
betalen. De angst slaat toe als hun
kinderen ernstig ziek worden of
een ongeluk krijgen. In grote radeloosheid komen de ouders dan bij
ons. “Alstublieft, help ons kind!”
Wij proberen bij zo’n noodgeval
in allerijl een vliegtocht voor het
kind en een ouder te regelen. Ook
leggen we direct contact met een
specialist in een van de ziekenhuizen buiten de Amazoneregio.
Als het kind bij het ziekenhuis

aankomt, staat er al een medisch
team klaar om het met spoed op te
nemen en te behandelen.
Alleen dankzij u als donateurs
zijn deze reddingsacties mogelijk.
Als u het ‘succesverhaal’ over de
kleine Carmen leest, laat dan alstublieft uw hart spreken. Uw gift van
vandaag wordt speciaal bestemd
voor deze noodzakelijke reddingsvluchten. Dank voor uw bijdrage! ●

Dit is uw gift waard:

=C 18 Medicijnen en
verbandmiddelen voor ee
n ernstig
ziek of gewond kind.
=C 42 Vervoer van een er
nstig ziek
of gewond kind per bus
naar een
ziekenhuis buiten het oer
woud.

=C 275 Vervoer van een
ernstig
ziek of gewond kind en
een
begeleider per vliegtuig
naar
een ziekenhuis in Santa
Cruz,
Cochabamba of La Paz.

Het allermooiste van Nederland
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia
Wat een groot voorrecht was het
om Nederland weer te kunnen
bezoeken en om u, donateurs
van Stichting Amazone Kinderen,
persoonlijk te ontmoeten. De jubileumbijeenkomst in Apeldoorn
was natuurlijk een geweldige gelegenheid voor ons als veldwerkers
om u uitleg te geven over het werk
dat wij doen. Bisschop Luis Casey,
bisschop Eugenio Coter en ik lieten
u de Boliviaanse kinderen en hun
families zien en vertelden aan u
over nood en verdriet, maar ook
over hoop en dankbaarheid.

alles wat ik zag. De Nederlanders
hebben door de eeuwen heen toch
maar hard gewerkt om dit schitterende landschap te creëren en
te onderhouden. Van het Noordzeestrand, de prachtige bloementuinen in de Keukenhof en het
polderland tot aan de zorgvuldig
onderhouden
architectonische
bouwwerken in de stad: het is
mij duidelijk dat u, Nederlanders,
van uw land houdt. U werkt hard
om voor uw land te zorgen, maar
u hebt ook de middelen om dat te
kunnen doen.

Toen ik in Nederland was en een
rit maakte langs steden, dorpen en
het platteland, was ik enorm onder
indruk van de pure schoonheid in

Zo genoot ik dus van alle schoonheid, orde en overvloed in wat ik om
mij heen zag. Maar weet u wat mij
het diepst heeft geraakt? Uw bereid-

heid om anderen te helpen en uw
zorg voor de kinderen in het verre
Boliviaanse Amazonegebied. En zo
kwam ik tot de slotsom: het allermooiste van Nederland, dat zijn
de Nederlanders zelf. Dat bent u! ●
Met de bisschoppen uitwaaien aan het
Hollandse Noordzeestrand.

Een goede start, een betere toekomst
25 jaar Stichting Amazone Kinderen
Dit jaar bestaat Stichting Amazone Kinderen 25 jaar! Vanwege dit
bijzondere feit hebben we in maart en april uw aandacht gevraagd
voor een speciale jubileumcampagne: “Een goede start, een betere
toekomst!” Ook de jubileumbijeenkomst in Apeldoorn, op 30 maart
jl., stond in het teken van dit thema.
We hebben het natuurlijk over
jongens en meisjes in het Amazonegebied van Bolivia. Zij groeien
op in armoede. Alhoewel er politiek gezien al jaren relatieve rust is
in het land – Bolivia heette vroeger het land van de duizend revoluties – en wij al 25 jaar inzetten
op verbetering van de situatie, is
er nog steeds grote armoede in
ons werkgebied. Bisschop Casey
legde uit hoe dat komt. “Het
gebied is niet aantrekkelijk voor
handel en industrie. Het belangrijkste bestaansmiddel is nog
steeds de paranotenoogst. Maar
wat de mensen daarmee verdienen, hangt ervan af of de oogst
goed is of niet en, heel belangrijk,
van wat de paranoot op de wereldmarkt opbrengt. Het tropische
klimaat en rampen als extreme
droogte of juist overstromingen
door hoog water zorgen er ook
voor dat men niet te ver vooruit kijkt. Als we vandaag maar te
eten hebben. Veel families laten
de kinderen liever geld verdienen dan naar school gaan. Wat is
daarvan het gevolg? Gebrek aan
kennis, gebrek aan gezonde leefomstandigheden. En daar juist wil
Stichting Amazone Kinderen iets
aan doen. Met uw hulp!”

Gastvrouw Monniek Leendertse
meldde na de lunchpauze, dat
de jubileumcampagne tot op
die dag 24.541 euro had opgeleverd. Later bleek dat de verkoop
van Bolivia-producten en extra
giften tijdens de bijeenkomst
nog eens 838 euro hadden opgebracht. Het streven was om 1.000
kinderen extra een goede start te
kunnen geven. Dat zou 25 euro
per kind kosten. Dat streefbe-

drag hebben we dus gehaald! Nog
steeds ontvangen we af en toe een
verlate jubileumgift. Dit betekent
dat u allen hebt bijgedragen aan
gezonde voeding, gezondheidszorg, onderwijs en jongerenwerk
voor heel veel jongens en meisjes. De medewerkers in Bolivia
proberen al die kinderen te bereiken. Wat een goed nieuws voor de
Amazonebevolking, dat u zich om
deze kinderen bekommert en hun
een goede start in het leven wilt
geven.
Bijzonder veel dank aan iedereen
die aan dit mooie resultaat een
bijdrage heeft geleverd! ●
Verkoop Boliviaproducten in de pauze.

Dan k
u wel !

Een Boliviaans succesverhaal?
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta
Carmen Milagros Portillo is het jongste kind van een arm gezin dat in een eenvoudige hut aan de rand van
Riberalta woont. Vader werkt in een notenfabriek en moeder zorgt thuis voor de kinderen. Carmen werd
geboren met een waterhoofdje. Door de druk op haar hoofdje leed zij veel pijn en zij was er heel slecht aan
toe, tot wanhoop en groot verdriet van haar familie.
Met uw hulp hebben wij het
gezin financieel ondersteund toen
Carmen in de afgelopen jaren
driemaal per vliegtuig naar Cochabamba moest worden gestuurd voor
levensreddende operaties. Bij een
van die ingrepen werd een drain
geplaatst om het overtollige hersenvocht uit haar hoofdje af te voeren.
Doordat wij zo betrokken zijn bij
het gezin, konden wij Carmen ook
in ons eigen voedingsprogramma
opnemen en haar fysiotherapie

De zorgen om Carmen waren groot. Nu is zij
een bron van vreugde voor haar omgeving.

geven. Dankzij die aandacht heeft
het meisje zich enorm ontwikkeld.
Zij is nu 8 jaar en kan zich verstaanbaar maken en emoties laten zien.
Zij maakt volwaardig en actief deel
uit van haar familie. Natuurlijk,
Carmen zal altijd afhankelijk blijven, maar met de fysiotherapie die
zij krijgt proberen we haar spieren
zo te trainen dat zij in een rolstoel
kan zitten en haar hoofdje rechtop
houden. Misschien zal ze straks in
staat zijn om zelfstandig te eten.
Ook al heeft ze veel beperkingen,
Carmen is een prachtig schepseltje, dat met wat hulp en liefdevolle
aandacht een volwaardig en gelukkig leven kan leiden.
Waarom vertel ik u dit verhaal van
Carmen? Voor sommigen van u
klinkt dit misschien helemaal niet
als een ‘succesverhaal’. Nee, maar
het is in het Boliviaanse Amazonegebied waar wij werken wel de
dagelijkse praktijk. Arme families
weten werkelijk niet hoe ze het
moeten redden. En al wisten ze
het, dan zouden ze er de middelen
niet voor hebben. Daarom helpen
wij hen, samen met u.

En dan, ook al lijkt het op het
eerste gezicht geen successtory,
als je verder kijkt zie je dat het
dat weldegelijk is! Met de hulp
die u als vrienden biedt, stelt u
vaders, moeders, broertjes en
zusjes in staat om liefdevol voor
kinderen zoals Carmen te zorgen.
Carmen kan nu praten, lachen,
roepen, mopperen, vragen stellen
en aangeven wat zij nodig heeft.
Ze lééft en brengt blijdschap en
vrolijkheid in haar familie. Ziet u:
uw hulp is een onnoemelijk groot
geschenk. Het geschenk van leven
en vreugde. ●

Vandaag vragen wij of u die vreugde
óók waar wilt maken in gezinnen
waar nog verdriet en somberheid
heersen. Open alstublieft uw hart en
maak nieuwe medische vliegtochten
en gespecialiseerde operaties
mogelijk, om kinderen zoals Carmen
leven en blijdschap te brengen. Op
het losse blad leest u hoe. Namens de
families alvast heel veel dank voor uw
geschenk van leven en vreugde!

Jubileumbijeenkomst Apeldoorn in beeld
Notaris W.J. Velema van Notariskantoor
VelemaRijks was aanwezig om vragen van
donateurs te beantwoorden. Hebt u ook vrag
voor de notaris? Bijvoorbeeld over het opste en
van uw testament? Dan mag u hem gerusllen
t
bellen op 050-5010515.
ns en
Meer dan 100 gasten. Ha op film.
les
Lilias Vernhout zetten al
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Het prachtige jubileumboek
“Amazonekinderen in Vogelvlucht”.

Buiten lunchen, Monniek
in
gesprek met donateurs.

Een goede sfeer!
Iedereen is welkom!
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Deze jubileumbijeenkomst in De Cantharel in Apeldoorn/Ugchelen werd mede mogelijk gemaakt door:
Rossy Caicedo – tolk Spaans • Mr. W.J. Velema – notaris • Monniek Leendertse – gastvrouw en tolk Engels
Luc Groen – docent muziek • Wendy van Bree – fotograaf • Hans en Lilias Vernhout – documentairemakers
Medewerkers van Mindwize B.V. en ML Heart Work • De Notenkoerier Lelystad

Het jubileumlied. Zingt u mee?
Op de melodie van: With a little help from my friends, Beatles
Als ik wat somber ben en niet zo blij
Als er wolken zijn aan de lucht
Ik kijk voor me uit door het raam naar de straat
En dan slaak ik een diepe zucht
Maar… het komt goed met de hulp van een vriend
Ik knap op met hulp van een vriend
Ik word blij met de hulp van een vriend
Heb jij dat ook dat je dat je treurig kunt zijn
Dat je denkt: waar is iedereen heen?
Kijk dan eens rond, wij zijn allemaal hier
Nee o nee, je bent heus niet alleen
Echt, het komt goed met de hulp van een vriend
Je knapt op met de hulp van een vriend
Je wordt blij met de hulp van een vriend
Refrein:
(Dames) Heb je echt iemand nodig?
(Heren) Ik neem jou wel bij de hand
(Dames) Wil je echt iemand vinden?
(Heren) Neem mij dan bij de hand
Kind in de jungle, om jou gaat het hier
Ben je eenzaam en zoek je naar hulp?
Weet dat wij hier zijn om jou bij te staan
Kom maar kind, kruip nu snel uit je schulp
Want het komt goed met de hulp van een vriend
Je knapt op met de hulp van een vriend
Ja echt waar: jij krijgt hulp van een vriend

Refrein:
(Dames) Heb je echt iemand nodig?
(Heren) Ik neem jou wel bij de hand
(Dames) Wil je echt iemand vinden?
(Heren) Neem mij dan bij de hand
Monseigneur Casey, u bent echt een vriend
Voor ons hier en voor iedereen daar
U bent een voorbeeld voor ons allemaal
Hoe we om mogen zien naar elkaar
U laat ons zien hoe je anderen dient
U bent altijd een heel goede vriend
Ja u bent onze VRIEND!

Berichten van het secretariaat
Een donateur vertelt

Puzzel mee!

uw en ik getrouwd.
“In de jaren ’70 zijn mijn vro
deren. Ja, we voelen
We zijn gezegend met 2 kin
testament lieten
ons rijk. Later, toen we ons
een aantal
opstellen, besloten we om ook
men. Daarvoor
kinderhulpprojecten op te ne
. Een daarvan is
kozen we 3 organisaties uit
, die we al sinds
Stichting Amazone Kinderen
trouwen in het
2007 steunen. Wij hebben ver
goede doelen werk van bisschop Casey. Die
is ons ‘derde kind’.
zeiden wij tegen elkaar - dat
een derde van ons
En dat ‘derde kind’ erft straks
er V. uit B. met mij
vermogen.”Dit is wat de he
gesprek op 20 mei jl.
deelde tijdens een telefoon
eg hem of ik dit
Ik was onder de indruk en vro
delen. Dat mocht.
met andere donateurs mocht

Hebt u ook een mooi verhaal over uw liefde voor
de Amazonekinderen? Waarom u hen bent gaan
helpen of waarom u hen in uw testament hebt
opgenomen? Belt u mij dan eens op. Een brief
schrijven kan natuurlijk ook. Onze contactgegevens
vindt u achterop deze nieuwsbrief. Ik ben benieuwd
naar uw verhaal. – Monniek Leendertse

Kom je nog eens terug?
Mijn naam is Lisette Maassen. Ik
ben 47 jaar en ik werk sinds 2 jaar
als relatiebeheerder voor Stichting
Amazone Kinderen. Ik bezoek
mensen die de Amazonekinderen
regelmatig financieel steunen en
breng hen, namens de stichting en
vanuit mijn hart, een oprecht
dankjewel. De meeste donateurs
zijn blij verrast door mijn bezoek.
“Wat leuk dat je hier speciaal voor
langskomt!” is vaak de reactie.
De gesprekken die dan ontstaan,
zijn vaak ontroerend en hartver-

Woordzoeker
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HOSPITAAL

RADIO

JONGEREN

RIBERALTA

De letters die overblijven vormen samen een zin. Welke?
Stuur uw oplossing vóór 1 augustus a.s. naar: info@
amazonekinderen.nl en maak kans op het prachtige
jubileumboek “Amazonekinderen in Vogelvlucht”.

Over bezoek aan de deur

warmend. Veel donateurs voelen
zich erg betrokken bij de Amazonekinderen en sommigen hebben
het achtergebleven gebied in
Noord-Bolivia zelfs bezocht en
daar bisschop Casey ontmoet! Ze
hebben met eigen ogen kunnen
zien wat de stichting allemaal al
heeft gerealiseerd.
Maar er wordt tijdens mijn bezoek
niet alleen over Amazonekinderen
gesproken. Veel donateurs zijn al
op leeftijd en hebben zelf veel
meegemaakt. Ze vinden het fijn om

ook even hun
eigen levensverhaal aan mij te
vertellen. Een stukje
aandacht en een luisterend oor
wordt dan zeer door hen gewaardeerd. Regelmatig wordt mij
gevraagd of ik nog een keer terug
wil komen. Een groter compliment
kan ik niet krijgen! Veel bijzondere
ontmoetingen
en
evenzoveel
bijzondere verhalen. “Ik kan er wel
een boek over schrijven,” zeg ik
altijd. ●

Bijzondere schenkingen
Giftbedrag

Datum

Bestemming

Ontvangen van

€ 8.977

28 dec. 2018

Pro Vida 2018

Echtpaar A. de Jong uit Rozenburg

€ 8.828,47

14 jan. 2019

Alle projecten

Nalatenschap van J.H.

€ 9.000

17 jan. 2019

Pro Vida 2019

De heer H. den B. uit ’s-Gravenzande

€ 10.000

18 jan. 2019

Alle projecten

Legaat H.W.v.W.

€ 6.000

26 mrt. 2019

Onderwijs Cobija

Verjo B.V. te St.-Michielsgestel

Oproep voor groot project:
Nieuw lokaal voor technisch
onderwijs
Op de San Jose Obrero school in Riberalta is grote
behoefte aan een nieuw lokaal voor technisch onderwijs. Er is ons om hulp gevraagd.
Bent u degene of kent u iemand die affiniteit heeft met
techniek, vakmanschap en jongeren en die ons kan
helpen met een schenking van 17.250 euro voor een
nieuw klaslokaal met werkbanken en handgereedschappen voor het technisch onderwijs?
Het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN
NL18ABNA0409923885 van Stichting Amazone
Kinderen te Zoetermeer, onder vermelding van “Lokaal
technisch onderwijs Riberalta”.
Het behoort tot de mogelijkheden om uw naam te
laten vermelden op een gedenkplaquette in het
nieuwe lokaal. Uiteraard ontvangt u daarvan foto’s
en een verslag van projectcoördinator Esteban
Niemira. Hebt u eerst nog vragen of wilt u overleggen? Bel dan met Monniek Leendertse op
079-3620703 (ma.-vrij. 09:00-13:00 uur). Alvast heel
hartelijk dank! ●

Overweldigende reacties
Na het vorige Pando Report
werden we verrast met overweldigende reacties op onze oproep
tot steun voor jonge studenten.
In totaal mochten wij voor
studiebeurzen 53.276,80 euro
van u ontvangen. Dit bedrag
is bestemd voor ongeveer 65
studenten in 2019. 4 donateurs
gaven zelfs 1.080 euro voor een
studiebeurs van een heel jaar!
Eén lieve mevrouw bleek bovendien bereid om het volledige
bedrag te schenken dat nodig is om het Diabetisch
Centrum in Riberalta dit jaar draaiende te houden.
Wij worden stil van zulke reacties. Dank u wel voor
uw vriendschap en steun! ●

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

Technisch onderwijs zeer belangrijk voor de toekomst!

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.

Project OPERATIES & VERVOER
Als het leven van een kind op het spel staat
Stelt u zich eens voor dat u met uw gezin diep in het oerwoud
woont, ver bij de bewoonde wereld vandaan. Wat doet u als
er plotseling iets ergs gebeurt met een van de kinderen?
Wij weten dat de junglefamilies gebrek hebben aan ongeveer alles.
Hun kinderen zijn door ondervoeding slecht bestand tegen de primitieve leefomstandigheden. Een infectie, een ongeluk en een aangeboren
afwijking kunnen levensgevaarlijk zijn, want er zijn geen dokters of
verpleegkundigen in de buurt om in te grijpen. Als het leven van
… dan rekenen wij op u!
een kind op het spel staat, dan rekenen wij op u!

Help mee! Dit is uw gift waard:
18 euro

Medicijnen en verbandmiddelen voor een ernstig ziek
of gewond kind.

42 euro

Vervoer van een ernstig ziek of gewond kind per bus
naar een ziekenhuis buiten het oerwoud.

275 euro Vervoer van een ernstig ziek of gewond kind en een begeleider per
vliegtuig naar een ziekenhuis in Santa Cruz, Cochabamba of La Paz.
Lees wat de
moeders aan
u vertellen:

Dank u vo or uw hulp!

Moeder van Alex Mocho Gonzales:

“Wij wonen in het dorp Palestina aan
de rivier Orthon, dat is in het oerwoud
van Pando, Bolivia. Ik ben 22 jaar
en mijn man is 25. Hij werkt in de
visvangst. Van december tot en met
maart trekken we met onze twee kinderen het oerwoud in om paranoten te
oogsten.
Toen onze jongste zoon Alex 2 maanden
oud was, werd hij plotseling erg ziek.
Hij kon bijna geen adem meer halen.
Per boot zijn we naar Riberalta gegaan,
waar we spoedhulp kregen.

Met geld van Stichting
Amazone Kinderen konden
we direct worden doorgestuurd naar een ziekenhuis
in Santa Cruz. Er ging zelfs
een dokter mee.
Alex bleek een aangeboren hartafwijking te
hebben. Met uw hulp
werd Alex’ leven gered. Ik
kan u niet genoeg zeggen
hoe dankbaar wij zijn. Wij
zullen u nooit vergeten”

Lees wat de
moeders aan
u vertellen:

Moeder van Keilor Antezana:

“Mijn man en ik werken in Riberalta in een
notenfabriek. Keilor is ons eerste kind. De
geboorte verliep heel moeilijk. Daardoor
kreeg hij zuurstofgebrek. In het moederkindziekenhuis in Riberalta kreeg hij zuurstof
toegediend, maar het bleek dat hij een breuk
in zijn middenrif had. Een hersteloperatie
kon niet in Riberalta worden gedaan.
We waren erg bang om Keilor te verliezen,
maar gelukkig kwamen we in contact met
Stichting Amazone Kinderen. Ons zoon-

tje kon met een
spoedvlucht naar
La Paz worden
overgevlogen,
waar hij werd
geopereerd.
Het gaat nu goed met hem. Hij is
vrolijk en maakt ons elke dag blij.
Dank u dat u er was toen we u zo heel
hard nodig hadden. Wij denken aan u
in onze gebeden!”

n
“Alleen met uw hulp kunnen we kinderen per vliegtuig of met de bus naar ziekenhuize
elders sturen. Een kind dat zeer ernstig ziek is of een ongeluk heeft gehad en hier
in Riberalta niet kan worden geholpen – als het een zaak is van leven op dood …
Dank u wel, dat wij dan op u mogen rekenen!” Em. bisschop Luis M. Casey

Moeder van Mateo Vargas Cartagena
“Wij hebben niet veel geld en
mijn kinderen waren zwak bij
de geboorte. Mateo had een
waterhoofdje. Ze vertelden
ons dat we in Riberalta hulp
konden krijgen. Ik ben daar
met Mateo heengegaan. We
mochten met het vliegtuig naar Cochabamba, waar Mateo werd geopereerd en een
drain in zijn hoofd kreeg.

Ze vertelden ons dat het goed was
dat we zo snel waren gekomen,
want Mateo kan zich nu verder goed ontwikkelen. Als we later waren geweest en geen
hulp hadden gehad van Stichting Amazone
Kinderen, was het niet goed afgelopen.
Als ik denk aan de mensen in
Nederland, dan huil ik van opluchting
en dankbaarheid.”

Zo helpt u mee:
Hebt u een pen bij de hand? Schrijf dan een van onderstaande giftbedragen
op de acceptgirokaart en zet 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!
U kunt een keuze maken uit de bedragen hieronder, maar we zijn natuurlijk
dankbaar voor iedere gift, groot of klein!

42 euro			

275 euro
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