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Help mee het regenwoud  
te beschermen! 

26 jaar geleden werd Andrea geboren in een arme hut in Bolivia. Te 
vroeg, een uiterst teer popje was zij. Toen de dokter wilde helpen, maakte 
hij een fout. Het kindje raakte ernstig gehandicapt. Haar moeder kon 
het niet aan en verstootte haar. Is Andrea een hopeloos geval, een kind 
zonder toekomst? Nee! Met haar blijheid en doorzettingsvermogen, 
maar óók dankzij uw hulp, is zij nu een inspiratiebron voor velen in 
Bolivia en in Nederland. Vandaag kunt u van grote betekenis zijn voor 
kinderen zoals Adriana, Juan Manuel en Andrea. Zij hopen op uw hulp. 
Leest u mee?

- Monniek Leendertse, secretariaat ●

Door bisschop Eugenio Coter

U hebt natuurlijk ook de berich-
ten gehoord en gezien over de 
branden in de Amazone, over de 
vernietiging van ecosysteem, dier-
soorten en prachtig natuurgebied. 
Het vuur laat zien hoe kwetsbaar 
de natuur is en hoe belangrijk ons 
rentmeesterschap. Alle keuzes die 
wij maken hebben consequenties, 
materieel en spiritueel.

Binnenkort vertrek ik weer voor 
mijn jaarlijkse tocht over de 
Amazonerivieren om dorpen en 
gehuchten te bezoeken. Ik heb niet 
alleen een pastoraal doel. Naast 
het bedienen van de sacramenten 
ben ik er ook om met de junglebe-
woners te praten over onderwijs, 
duurzame economische ontwik-
kelingen, gezondheid en fami-
lieleven. Ik luister goed naar hun 
noden en bespreek op welke wijze 
wij het best kunnen helpen. Ook 
dat is mijn taak als missiepriester 
in het Amazonegebied. 

Na mijn terugkeer zullen de 
seizoensregens weer gaan vallen. 
De rivieren veranderen dan 
in kolkende watermassa’s. De 
mensen bereiden zich voor op 
de oogst van rijpe paranoten. 
Bid alstublieft met mij dat men 
de wijsheid zal hebben om het 
regenwoud te beschermen en te 
behouden. Weet, dat wij bidden 
voor u, onze vrijgevige vrienden 
in Nederland, die ons werk hier in 
dit geïsoleerde Boliviaanse gebied 
mogelijk maakt. Ik wens u een 
goede kersttijd toe. ●

Wie had dat gedacht!

Goed luisteren naar hun noden. 
Hoe kunnen wij het best helpen?



UITGELICHT

Stichting Amazone Kinderen 
bestond nog maar net. We startten 
daarom klein en eenvoudig. Dankzij 
uw trouwe financiële steun groeide 
het centrum uit tot een vrolijke, 
aantrekkelijke plek met afdelingen 
voor verschillende vormen van zorg. 

Het centrum staat hoog aange-
schreven en vanuit heel Bolivia is er 
belangstelling voor onze succesvolle 
werkwijze. Het aantal patiëntjes 

vanuit het platteland en de jungle 
blijft almaar toenemen. Naast dege-
nen die in de dagopvang thera-
pie krijgen, heeft Centro Nuevos 
Horizontes een groeiende lijst van 
kinderen en jongvolwassenen die 
behandeling op poliklinische basis 
nodig hebben.

Voorheen subsidieerde de Bolivi-
aanse overheid de salarissen van 
personeel, maar dat werd in 2018 

beëindigd. Ook financiële tege-
moetkoming voor voeding werd 
gestopt. Mede hierom zetten we 
het centrum vandaag in de spot-
lights. Op het inlegvel kunt u er 
meer over lezen.

Wilt u het centrum van dichtbij 
bekijken? Bestel onze documen-
taire op dvd. Bel 079-3620703, 
dan sturen wij de dvd gratis naar 
u toe. ●

Hoort u ze ook, die vrolijke kinderstemmen? Wij zijn bij Centro 
Nuevos Horizontes, ons centrum voor lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapte kinderen uit arme families in de gehele Amazoneregio. 
In 1995 opende het centrum haar deuren. Dat was hard nodig, want 
er was nog helemaal geen hulp voor gehandicapte kinderen.

Kostenoverzicht 2019

H19-Ri081 Salarissen fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verzorgenden en chauffeur € 52.345

H19-Ri082 Dagelijks vervoer van de kinderen met onze eigen bus € 5.234

H19-Ri083 Voeding, educatief spelmateriaal, slabben en doekjes etc. € 3.053

H19-Ri085 Chirurgische ingrepen € 5.234

H19-Ri086 Benodigdheden kantoor, schoonmaakmiddelen, onderhoud tuin en complex € 4.362

In de afgelopen jaren heeft Centro 
Nuevos Horizontes zijn rol binnen 
de gemeenschap uitgebreid door 
specialisten aan te trekken om 
kwalitatief goede zorg te verlenen 
en om ouders te ondersteunen 
bij de verzorging van hun kind. 
De medewerkers onderhouden 
contacten met zorgcentra elders in 

Bolivia, want het is wel eens nodig 
om voor kinderen meer gespeciali-
seerde hulp te zoeken dan wij hier 
kunnen bieden. Dan sturen we een 
kind met een ouder of verzorger 
daar per vliegtuig naar toe.

Met de steun van u, onze vrienden 
in Nederland, brengen we ieder 
jaar verbeteringen aan, bijvoor-
beeld door de aanschaf van betere 
apparatuur. De volgende stap die 
we willen zetten is het introdu-
ceren van hydrotherapie. Daar 
zal een speciaal bad voor worden 
geïnstalleerd. In een volgende 
nieuwsbrief zullen we u er meer 
over vertellen. Iedereen die direct 

of indirect met Centro Nuevos 
Horizontes te maken heeft is 
enorm dankbaar voor de hulp die 
het centrum biedt. Namens alle 
patiëntjes, hun ouders, verzor-
gers, maar ook de therapeuten en 
verzorgenden heel veel dank voor 
uw steun! Wij wensen u alvast 
een goede jaarwisseling toe. ●

Van het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta

Centro Nuevos Horizontes
Projectcode: H19-Ri08



Berichten van het secretariaat

Kunt u deze paardensprongpuzzel oplossen?
Het antwoord vindt u op de achterzijde.

Puzzel mee!
U hebt vast al gelezen of gezien dat er 

politieke onrust is in Bolivia. De president, Evo 

Morales, is afgetreden. Er is veel onzekerheid 

in het land. Helaas heeft het ziekenhuis van 

Riberalta om die reden zijn deuren gesloten. 

Onze eigen gezondheidskliniek en apotheek zijn 

wel open en worden overspoeld door patiënten 

die nergens anders heen kunnen. Met uw hulp 

kan Stichting Amazone Kinderen doorgaan 

met het bieden van hulp, in iedere situatie en 

op ieder moment. Zieke kinderen, moeders met 

zuigelingen en oude grijsaards, niemand die om 

hulp vraagt wordt door ons weggestuurd. 

Vandaag leest u onze oproep voor Centro 

Nuevos Horizontes. Bid alstublieft voor alle 

kinderen en voor Bolivia. Dank u, dat wij op  

u mogen rekenen!

Een prettig geestelijk reisje
Door: donateur W.L. te Z. op 18

-10-2019

“Ik heb uw bericht over de chir
urgische hulp voor de 11 

kinderen gelezen en ik zal dit 
gaan beantwoorden met een 

gift. Bisschop Eugenio Coter he
eft mij nog veel enthousiaster 

gemaakt voor uw stichting daar 
hij nadrukkelijk het regenwoud 

niet los ziet van de bewoners. 
Ik maak mij vaak heel veel 

zorgen over de opwarming van de
 aarde en daarom is het ook 

belangrijk om het Amazoneregenw
oud te beschermen.  

De verhalen van uw stichting en
 haar medewerkers weten bij mij

 zeer vaak 

mooie en positieve gevoelens op
 te wekken. Mooie verhalen kunn

en veel 

mensen met elkaar verbinden, be
zie het Kerstverhaal over de ge

boorte van 

het kindje Jezus, want door dit
 mooie verhaal komen al eeuwen 

lang ieder 

jaar miljoenen mensen met Kerst
 samen. 

Morgen ga ik de acceptgiro voor
 uw stichting op de brievenbus 

doen en 

het loopje naar de brievenbus m
et de acceptgiro voor uw sticht

ing is 

ook altijd een klein prettig ge
estelijk reisje want ik ben mij

 dan zeer 

bewust dat u mijn gift zeer spo
edig zult ontvangen. Er is heel

 veel 

ellende in de wereld en het voe
lt goed dat ik samen met uw sti

chting de 

wereld een beetje mooier kan ma
ken!”

H P A

E U

L M T

Onrust in Bolivia

Em. bisschop Luis M. Casey



Andrea is een kanjer!

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

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.

JAAR

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.

Oplossing paardensprongpuzzel: HULPTEAM

Chirurgische hulp 

Andrea is een kanjer!
Andrea op TV!

Verschillende lokale TV-stations bieden 
zendtijd aan voor goede doelen, tegen enkel 
administratie- en registratiekosten. Zo 
hebben wij in de maanden oktober, novem-
ber en december een korte clip over Andrea 
mogen uitzenden via TV West en Omroep 
Brabant. Hebt u het gezien? Wat doet ze het 
geweldig, hè? Andrea heeft al veel harten 
mogen raken. Ze is een inspirerend voor-
beeld voor velen die te maken hebben met 
moeilijkheden en tegenslag. Op het inlegvel 
kunt u meer over haar lezen.

Dokter Mario Villalba aan het werk

Onze oproep in Pando Report 3 voor het werk van 
dr. Mario Villalba en zijn chirurgisch team heeft in 
totaal een bedrag van € 43.913 opgebracht. Het geld 
was nodig voor de operaties en nazorg voor kinderen 
met schisis en polydactylie. Had u ook meegedaan 
aan de actie? Wat fijn! Deze kinderen zullen als zij 
groot zijn nog vaak in dankbaarheid aan u denken. 
Omdat we meer geld hebben ontvangen dan nodig 
was voor dit project, zullen we een deel besteden aan 
projecten waarvoor we dit jaar nog geen aandacht 
hebben gevraagd.



Hoe u vandaag een gehandicapt kindje kunt helpen: 

“Doe vandaag een royale gift voor de hulp aan onze gehandicapte 
kinderen. Misschien kunt u wel 25 of 100 euro missen, of een ander 
bedrag. Ik ben u dankbaar voor iedere gift die voortkomt uit uw 

liefde voor deze kinderen!” – em. bisschop Luis M. Casey

Eindejaarsactie 2019 – DOE MEE!

25 euro 1 stel krukken 
40 euro 1 maand fysiotherapie 
50 euro  1 paar orthopedische schoenen
100 euro 1 eenvoudige rolstoel
250 euro  1 maand lang kinderen ophalen en wegbrengen met onze eigen bus
250 euro  1 maand lang voeding voor alle kinderen in de dagopvang *

* Let op: De bovenstaande bedragen zijn een indicatie voor de kosten die het centrum maakt. 
Uw gift komt ten goede aan alle hulp die door het centrum wordt geboden. Hartelijk dank voor uw gift!

Dit is Adriana Gonzales Soe. Haar ouders trokken van plaats 
naar plaats op zoek naar werk en inkomen om hun gezin van 
te kunnen voeden. Dat was niet goed voor Adriana, want 
eigenlijk had zij veel rust en zorg nodig. Door hersenvliesont-
steking in haar babytijd lijdt Adriana aan hersenverlamming 
en is zij spastisch. Adriana was 5 jaar oud toen zij door haar 
ouders bij ons werd gebracht. Zelfstandig lopen en eten kon 
zij niet. Ook kon zij niet praten. Adriana doet het erg goed in 
de dagopvang. Zij leert nu lopen en kan duidelijk maken wat 
ze prettig vindt en wat niet. Ze is een blij meisje geworden, 
tot grote dankbaarheid en vreugde van haar ouders.

Centro Nuevos Horizontes
Baken van hoop in de jungle

Adriana’s verhaal



Juan Manuel Vallejos Borda werd als peuter geadopteerd door een ouder 
echtpaar. Met anderhalf jaar begon hij last te krijgen van spiertrekkin-
gen. Toen hij 3 jaar was en zijn adoptieouders merkten dat hij zich niet 
zoals andere kinderen ontwikkelde, werd hij naar ons centrum gebracht. 
Vanaf dat moment gaven wij Juan Manuel elke week fysiotherapie om 
zijn spieren te trainen. Dankzij de liefdevolle zorg door zijn adoptieou-
ders, die hem trouw tweemaal per week naar het centrum brachten, ging 
het stapje voor stapje beter met de goedlachse Juan Manuel. Hij is nog 
steeds een vaste gast bij Centro Nuevos Horizontes. Juan Manuel kan nu 
lopen met een rek en gaat nu zelfs naar school!

Oefenen met veel geduld
Gehandicapte kinderen helpen met fysiotherapie om mobieler, sterker en 
daardoor zelfstandiger te worden is een zaak van geduld. Daarom werken 
we met de kinderen aan kleine, haalbare doelen: de eerste stapjes met een 
looprek, het vangen van een bal, het vasthouden van een lepel…  
En steeds als zo’n doel wordt bereikt is het feest!

“Centro Nuevos Horizontes is nu een heel mooi 
centrum. Ik kwam hier al toen het nog maar één 
klein lokaaltje was. Zonder de hulp die ik hier krijg 
had ik nooit zelfstandig kunnen eten en drinken, of 
gewoon in een stoel zitten. Dan had ik altijd op bed 
moeten liggen en was ik volledig afhankelijk geble-
ven van de zorg van anderen. Dankzij de therapie 

ben ik behoorlijk zelfstandig geworden. Dat maakt 
me blij, want mijn familie is erg arm en kan niet 
altijd voor mij zorgen. Zolang ik naar het centrum 
kan komen om mijn spieren te trainen en om te 
werken, zal het goed met mij gaan. Misschien kan 
ik ooit studeren, dat is mijn droom.” 

Juan Manuel’s verhaal

Andrea inspireert!
Wie al heel lang als vaste gast naar ons centrum komt, is 
Andrea. U hebt haar kunnen zien in onze documentaire. 
Omdat we veel reacties kregen op haar mooie verhaal in de 
film, hebben we van haar een korte clip gemaakt die nu op 
regionale TV-zenders wordt uitgezonden.

Stichting Amazone Kinderen, bijlage bij kwartaalbrief Pando Report, december 2019. Meer info, zie www.amazonekinderen.nl. N
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Het centrum helpt jaarlijks ongeveer 200 gehandicapte kinderen en in totaal zo’n 1.000 ouders, verzorgers en 
andere belanghebbenden. Voorheen subsidieerde de Boliviaanse overheid de salarissen van personeel, maar dat 
werd in 2018 beëindigd. Ook de financiële tegemoetkoming voor voeding werd gestopt. Stichting Amazone 
Kinderen heeft de kosten hiervoor overgenomen. Uw hulp is dus meer dan ooit nodig!

Doe mee! Uw gift zal worden besteed aan fysiotherapie, rolstoelen, aangepast schoeisel, beugels en andere hulp-
middelen, maar ook aan voeding, educatief spelmateriaal en brandstof voor de bus waarmee kinderen worden 
opgehaald en thuisgebracht. Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!


