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Liefde en deskundigheid
Dit is zuster Nelsa Hackbarth.
Met veel liefde en deskundigheid
leidt zij de bijzondere kliniek
Centro Pro Vida in Riberalta.

Velen van u kennen de kliniek al,
we hebben er vaker over verteld.
Weet u het nog? Met natuurlijke
remedies helpt Pro Vida mensen die
lijden aan chronische aandoeningen. De kliniek is populair onder
de Boliviaanse Amazonebevolking.
Zuster Nelsa en haar assistentes
hebben dringend uw hulp nodig
om vooral oude mensen te kunnen
helpen. In deze nieuwsbrief kunt
u er alles over lezen. We hebben
ditmaal ook weer een puzzel voor
u, dus pak alvast een pen en ga er
eens even goed voor zitten.

Rampspoed en hoop
Door: bisschop Eugenio Coter
Net als u in Nederland hebben wij
hier in de Boliviaanse Amazone
ook veel offers gebracht en verliezen geleden. Families verloren
dierbaren, werk, inkomen en
een groot deel van hun vrijheid.
Kinderen en jongeren liepen vast
in hun educatieve en persoonlijke
ontwikkeling. Maar, hoewel er nog
steeds mensen ziek worden en er
maatregelen van kracht zijn, lijkt
de zwaarste fase van de pandemie
voorbij. In tijden van rampspoed
voelen wij ons gedragen door u,
onze Nederlandse vrienden. Dank
voor uw enorme bereidheid om
duizenden ontredderde gezinnen
hier te helpen met voedsel en
medicijnen. Dank voor uw steun
aan Centro Nuevos Horizontes, de
bouw van de nieuwe school, het
radio-onderwijs en het werk van

ons mobiele medische team op de
hospitaalboot. Wij merken elke
dag dat u de Amazonekinderen
niet vergeet. Weet dat wij allen werkers, families, jong en oud - in
grote dankbaarheid aan u denken!

Esteban Niemira bracht met zijn kinderen een bezoek aan Centro Pro Vida.

UITGELICHT

Gezondheidskliniek Pro Vida in Riberalta
Projectcode: H21-Ri01-07
Centro Pro Vida werd gestart in het jaar 2000 om patiënten die bij
de reguliere zorg geen baat vinden te behandelen met natuurlijke
remedies. De geneesmiddelen worden tot op vandaag bereid uit
kruiden en andere natuurlijke grondstoffen, die door de jaren heen
hun geneeskracht hebben bewezen.

Oude en jonge mensen hebben
baat bij de kruidendranken en
kompressen die verlichting geven
bij typisch tropische huidproblemen en chronische aandoeningen.
Wie het echt niet kan betalen, dat
zijn meestal de ouderen, krijgt
gratis hulp. Niemand die de zusters
van Pro Vida om hulp vraagt wordt
weggestuurd!
En zo worden er jaarlijks ongeveer
1.500 zieken met liefde en aandacht
in Centro Pro Vida behandeld. Zij
komen uit Riberalta, maar ook uit

jungledorpen en gemeenschappen
in de wijde omgeving. Pro Vida
wordt geleid door de deskundige
en gedreven zuster Nelsa Hackbarth. Zij wordt bijgestaan door
3 opgeleide assistentes. Vandaag
vragen wij uw hulp voor salarissen
voor de medewerkers, grondstoffen, verbandmiddelen, watten en
andere medische producten. We
hopen dat er ook een donateur is
die een speciale bijdrage kan en
wil doen voor het vernieuwen van
de waterput. Zie pag. 3.

Gezin lijdt aan darmparasieten.

Ongeveer 40% van dit bedrag
wordt doorgaans opgebracht
uit consulten en verkoop van
natuurlijke
geneesmiddelen.
Voor de rest, dat is € 15.600,
roepen wij de hulp in van onze
donateurs.
Geef alstublieft ruimhartig uw
steun, zodat Centro Pro Vida arme
mensen kan blijven helpen.

Dit zijn de jaarlijkse kosten van Centro Pro Vida:
•
•
•
•

bescheiden salarissen van de medewerkers
elektriciteit en onderhoud van de kliniek
attributen zoals tuingereedschap, blenders, vijzels
verband, pleisters en andere medische hulpmiddelen

€ 16.640
€ 5.200
€ 2.510
€ 1.650

Totaal: € 26.000

Van het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia
Graag vertel ik u over onze ouden
van dagen. Zij verdienen onze
aandacht nu meer dan ooit. In de
coronatijd was er veel eenzaamheid onder de ouderen. Families waren bang opa en oma te
besmetten, dus hielden zij afstand.
Ondanks de voorzichtigheid zijn
er in de donkerste periode heel veel
oude mensen gestorven. Families
moesten hun dierbaren begraven
buiten de stad, op een speciale
Covid-begraafplaats, ver weg van
de familiegraven. Dat maakte het
gevoel van scheiding en eenzaam-

heid nog groter. Heeft de crisis
onze ouderen bitter gemaakt? Nee!
Onze oude mannen en vrouwen
toonden geduld en kalme acceptatie. Zij waren dankbaar voor alle
geboden hulp. Met hun voorbeeld
van rust en vertrouwen dwongen
zij diep respect af en inspireerden
zij onze jongeren.
Vandaag vragen wij uw royale
steun voor Centro Pro Vida. Via dit
centrum ondersteunt u onze oude
Amazonekinderen. Hun dankbaarheid jegens u zal groot zijn! En ik

sluit mij daarbij aan. Alvast heel
hartelijk dank voor uw hulp. Met
een warme groet vanuit Bolivia.

Berichten van het secretariaat
Bijzondere reacties
Op de enquête bij ons vorige
Pando Report is actief door u
gereageerd. Dank voor uw deelname! Dat helpt ons enorm bij de
planning van nieuwe wervingscampagnes. Dank u voor uw
bijzonder lieve, indrukwekkende
en vertederende woorden! Nu
leren wij u nog beter kennen.
Met de machtigingen voor vaste

giften zijn we uiteraard ook
heel blij. U toont daarmee uw
bijzondere betrokkenheid bij
het welzijn en de ontwikkeling
van de Amazonekinderen. Dank,
dat de kinderen op uw hulp en
aandacht mogen rekenen. Zij
zullen dat nooit vergeten.
Periodiek schenken
Hebt u via de enquête formulieren voor de Overeenkomst Periodieke Giften bij ons aangevraagd
om uw steun aan de Amazonekinderen volledig aftrekbaar te
maken voor uw aangifte inkomstenbelasting, stuurt u die dan zo
snel mogelijk ingevuld naar ons
terug als u de overeenkomst nog
dit jaar in wilt laten gaan.
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BLENDER
CHRONISCH
DANK
FLESJE

HEILZAAM
INFECTIE
KOMMEN
KOMPRES

KRUID
NATUURLIJK
OMA
PRO

TINCTUUR
VIDA
VIJZEL
WATERPUT

De overgebleven letters vormen een woord. Welk woord is dat?

Wie betaalt de
waterput voor
Pro Vida?
Het water uit de put van Pro
Vida is altijd heel goed van
kwaliteit geweest, wat zeer
belangrijk is voor de bereiding
van de geneesmiddelen. Dit jaar
geeft de put echter water met
slib en onzuiverheden, zodat
we nu dure waterflessen moeten
kopen. Het herstel van de put
kost € 6.200. We hopen dat een
van onze lezers denkt: dat wil ik
graag betalen!
Bent u die persoon? Dan kunt u
dit bedrag overmaken op IBAN
NL18 ABNA 040 99 23 885 t.n.v.
Stichting Amazone Kinderen.
Vermeldt u erbij “Waterput Pro
Vida”. U ontvangt van ons dan
snel een dankbrief met een speciaal certificaat.

Een greep uit uw
reacties op de enquête:
Ik neem mijn petje af voor iedereen die in het veld werkt en er
ook voor zorgt dat de mensen daar uw werk kunnen voortzetten.
Samen staan we sterk. Iedereen telt.
Ik blijf graag op de hoogte
van de verdere ontwikkeling
van de bevolking.

Jullie doen het goed.
Chapeau. Ga zo door!

Als u weer een kalender uitgeeft houd ik mij aanbevolen.
Ik geniet altijd enorm van de mooie kleurige foto’s.
Zo worden wij steeds aan de Amazonekinderen herinnerd.
Ik heb uw DVD bekeken
en ik ben onder de indruk
hoe de hulp tot stand is
gekomen. Ik geloof dat God
zijn zegen of dit mooie werk
zal blijven geven.

U bent een goede organisatie voor kleinschalige projecten.
Goede thematische aanpak die resultaten geeft. Ga zo verder.

Ik wil jullie werk graag
steunen omdat ik begaan
ben met mensen en kinderen
die onder zeer moeilijke
omstandigheden moeten
(over)leven en werken.

Indianen hebben mijn
bijzondere aandacht.

Jullie zijn een goede instelling die heel veel doet
voor de Amazonebevolking. Ga zo door!!

Centro Nuevos Horizontes!
Giovana Capriles en haar team
staan voor de uitdaging om
Centro
Nuevos
Horizontes,
het gehandicaptencentrum in
Riberalta, ook dit jaar weer
draaiende te houden.
Er is veel vraag naar goede zorg
voor
gehandicapte
kinderen.
Onze oproep aan u (in het vorige
Pando Report) om haar in die
missie te ondersteunen heeft

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

een totaalbedrag van € 42.600
opgeleverd. Hiervan kan educatief spelmateriaal voor kleuterscholen, aangepaste schoentjes,
loopbeugels en materialen voor
fysiotherapie worden aangeschaft.
Het werk van de fysiotherapeuten
kan doorgaan en de uitleenbalie
voor krukken en rolstoelen wordt
binnenkort geopend! Hartelijk
dank voor uw steun!

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.

Help onze ouden van dagen, steun

Centro Pro Vida
Elke ochtend om 6 uur staan er al mensen voor de poort van
Centro Pro Vida te wachten tot zij aan de beurt zijn om door zuster Nelsa
te worden geholpen. De meesten zijn oude mannen en vrouwen die
chronisch pijn lijden en last hebben van lichamelijk ongemak.

Oud en moegestreden

Geen geld

Het hart van zuster Nelsa vult zich met
medelijden als zij deze oude mensen bij de
poort ziet wachten. Armoede heeft hun leven
getekend, ze herkent het aan hun houding en
hun blik. Nelsa weet: zij zijn moe van de strijd
om het bestaan en kunnen met hun pijn en
zorgen nergens anders terecht.

Jongere mensen kunnen medische zorg
meestal nog wel betalen, maar de ouderen
niet! Moet zuster Nelsa hen dan maar
wegsturen? Nee, niet als u helpt! Voor de
ouden van dagen, die moegestreden zijn en
nergens anders hulp kunnen krijgen, vragen
wij vandaag uw royale steun.

Tropische aandoeningen
Behalve ouderdomsklachten hebben veel
van deze vermoeide oude mensen last van
typisch tropische aandoeningen zoals malaria,
dengue, darmparasieten, huidinfecties,
artritis en oogontstekingen. Vorig jaar juli
en augustus kwamen veel mensen met
longontstekingen en andere symptomen van
Covid-19.

Natuurlijk helpen!
In de tuin van Centro Pro Vida worden
medicinale kruiden gekweekt. Daarvan
worden natuurlijke geneesmiddelen
gemaakt die heilzaam zijn voor mensen met
chronische aandoeningen. Dranken, poeders,
kompressen en tincturen worden zorgvuldig
en volgens beproefde recepturen bereid. De
kliniek bestaat al 21 jaar en heeft in de wijde
omgeving zo’n goede reputatie dat zelfs artsen
in het ziekenhuis van Riberalta patiënten naar
zuster Nelsa doorverwijzen.

Steun uw oude broeders en zusters die wachten op verlichting van hun kwalen.
Geef hun hoop en blijdschap in hun hoge ouderdom.

Wat geeft u het liefst om de ouden van dagen te helpen?
€ 16,50
€ 25,10
€ 52,00
€ 166,00

verband, pleisters, watten, flesjes
tuingereedschap, blender, vijzel, kommen
stroom en onderhoud van de kliniek
het kundige en liefdevolle werk van zuster
Nelsa en haar assistentes

Deze bedragen zijn 1/100 van de totale
jaarlijkse kosten van Centro Pro Vida.
Totaal nodig in 2021: € 26.000
Ongeveer 40% van dit bedrag wordt doorgaans
opgebracht uit consulten en verkoop van
natuurlijke geneesmiddelen. Voor de rest,
dat is € 15.600, hopen wij van harte op uw steun!

Centro Pro Vida
De kliniek is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 6:00 tot 11:00 uur. In de middag
werken zuster Nelsa en haar assistentes in de
tuin en prepareren zij de geneesmiddelen. Ook
wordt de kliniek elke dag goed schoongemaakt
en de instrumenten worden gesteriliseerd. Zelfs
in de donkerste periode van het afgelopen jaar
vonden vele covidpatiënten met longproblemen
en vermoeidheid baat bij de natuurlijke remedies
van Pro Vida.
Zuster Nelsa: “De moderne geneeskunde heeft
uiteraard zijn plaats, maar het is bijzonder
verheugend om te merken dat wij mensen met
chronische aandoeningen zoveel verlichting
kunnen geven met wat de natuur ons biedt.
Al 21 jaar helpt Pro Vida mensen weer gezond

en sterk te worden. Ik ben zo blij dat onze
vrienden in Nederland dat steeds mogelijk
hebben gemaakt en ik hoop dat zij ook nu
weer willen helpen.”

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Deze flyer behoort bij Pando Report 2 - 2021, een uitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer.
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U doet ‘natuurlijk’ ook mee? Alvast heel veel dank voor uw bijzondere hulp!

