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De kinderen zijn
onze toekomst
Vindt u de beelden uit het Amazonewoud ook zo prachtig? Deze
uitgestrekte bossen vormen de longen van de aarde. Daar moeten we
zuinig op zijn. Hoe kunnen we dat vanuit Nederland doen? Door de
Amazonekinderen te helpen. In deze nieuwsbrief leest u over Centro
Curucusí, waar kansarme kinderen leren hoe belangrijk zij zijn voor de
bescherming van het regenwoud. U kunt daar vandaag ook een rol in
spelen. Hoe? Lees maar mee. ●

Het regenwoud en wij
Door bisschop Eugenio Coter
Hier in het Amazonegebied van Bolivia staan economie, geloof en
gezinsleven in nauwe verbinding met de natuur.
De mensen hebben het regen
woud nodig om te overleven,
want de economie draait hier
vooral op de oogst, verwerking en
export van paranoten. De plan
ten en bomen bieden voedsel,
huisvesting en beschutting en
zorgen voor schone lucht voor
onze gehele planeet.
Ja, dat klinkt prachtig allemaal,
maar zoals u weet is het evenwicht
tussen natuur en cultuur zeer, zeer
kwetsbaar. Misbruik en oneerlijke
verdeling van bronnen, maar ook
rampen, zoals de huidige wereld
wijde pandemie, ontwrichten een
normale en gezonde manier van
leven. In onze kinderhulppro
gramma's, ook in Centro Curu
cusí, leren we onze kinderen
daarom persoonlijke verantwoor
delijkheid, vrijgevigheid en liefde
voor de naaste. Het beschermen
van het bijzondere Amazone
gebied komt steeds in de lespro

gramma’s terug. Die lessen zullen
zij later op hun beurt aan nieuwe
generaties doorgeven.

Dank voor uw financiële steun
in de afgelopen maanden voor
radiowerk, voedselnoodhulp,
medische zorg en onderwijs.
Zoals ons leven in Amazonië
onlosmakelijk verbonden is
met de schepping, zo bent u
allen ook met ons verbonden.
En zo speelt ook u een belangrijke rol in de bescherming van
onze aarde. Blijft u onze kinderen daarin alstublieft steunen! ●

Zorgen voor deze kinderen is zorgen voor onze planeet.

UITGELICHT

Curucusí, waar kinderen leren en groeien
Nodig in 2021: € 28.512
Zoals u weet, is het begeleiden van kinderen uit risicogezinnen het
belangrijkste doel van Centro Curucusí. Via de kinderen bereiken we
ook hun families. Met uw hulp kunnen wij hun leed verzachten en
hen helpen de cirkel van armoede te doorbreken.
Bij Curucusí krijgt ieder kind van
ons basisonderwijs, een voedzame
maaltijd, oefeningen in sociale
vaardigheden en persoonlijke
hygiëne, zoals handen wassen
voor het eten en tandenpoetsen
erna. We houden kinderen met
gezondheidsproblemen, verwaar
lozing of misbruik nauwlettend in
de gaten en helpen hun families
waar we maar kunnen.

Bouw alstublieft mee aan de toekomst
van deze kinderen!

Dit jaar 2020 was het erg moeilijk om onze programmadoelen
op de normale manier uit te
voeren. We hebben het centrum
vanwege het coronavirus zelfs
tijdelijk moeten sluiten. Maar
onze medewerkers hebben alles
op alles gezet om de kinderen en
hun families toch te helpen. Wat
zijn wij trots op hen!
Omdat we Curucusí moesten slui
ten, hebben onze leerkrachten van
13 april tot 15 mei in verschillende
arme wijken van de stad de kinde
ren verzameld op de plekken waar
we ook voedseldistributiepunten
hadden ingericht. Waar onze truck
stond geparkeerd, deelden we
levensmiddelen uit aan de families
en kregen hun kinderen buiten in
kleine groepjes les. In de maan
den juli en augustus, hebben onze
leerkrachten huisbezoeken afge
legd. Bij ieder gezin bleven zij een
uur om de kinderen les te geven,

vooral in rekenen en taal. Vanaf
september mochten wij de kinde
ren weer in het centrum ontvan
gen. Vanaf dat moment kregen zij
ook weer een dagelijkse voedzame
maaltijd. ●

Lees op het inlegvel wat u kunt doen
voor de kinderen van Curucusí.

Van het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia
Dit jaar is uiterst zwaar geweest
voor de gezinnen hier. Behalve
hun dagelijkse strijd om het
bestaan, kregen zij ook nog te
maken met de coronacrisis. Het
gaat nu langzaam beter, maar er is
veel blijvende schade toegebracht
aan de sociale structuren en
economische basis van de samen
leving in het Amazonegebied van
Bolivia. Veel kleine bedrijven zijn
verdwenen en scholen zullen de
brokstukken moeten oprapen en
opnieuw beginnen. Ook wij als
medewerkers zullen grote inspan
ningen moeten leveren om weer

op krachten te komen en de
mensen te dienen waartoe wij zijn
geroepen.
Maar door al deze moeilijkheden
heen hebben we enorme hoop
gekregen door de vrijgevigheid van
u, onze vrienden in Nederland,
die ons de middelen hebben gege
ven om zovele mensen in nood te
helpen. Honderden families hier
betuigen hun intens diepe dank.
Ik sluit me bij hen aan en breng
die dankbaarheid hier aan u, onze
Nederlandse vrienden, over. ●

Berichten van het secretariaat
Nu helpen, maar ook later…
Ook dit jaar heb ik weer met donateurs over hun nalatenschap
gesproken. Zij vertelden mij waarom zij Stichting Amazone Kinderen
in hun testament wilden opnemen. Misschien herkent u daar iets
van: “Omdat ik zelf geen kinderen heb…. Omdat ik het werk van
bisschop Casey zo bijzonder vind. Hij heeft veel voor de
Amazonebevolking gedaan, en dit is iets wat ik kan doen…. Ik kan mijn geld
en goed niet meenemen naar gene zijde. Voor de Amazonekinderen is het zo
nodig. Als ik hen kan helpen, maakt me dat blij.” Iedere donateur heeft een
eigen verhaal. Ik luister graag; ook naar úw verhaal. U kunt mij bellen op
079-3620703 op werkdagen tussen 10:00 en 14:00 uur.
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Stuur een bemoediging!
Wat zijn we blij met onze medewerkers en onze
jonge vrijwilligers! Zij hebben zich enorm ingezet bij
de inzameling en distributie van voedselnoodpakketten. Sommige jongeren hadden weinig of geen
ervaring in hulpverlening. Nu zij geconfronteerd
werden met de ellende van de allerarmste families,
gingen zij hun eigen zegeningen te tellen, in alle
nederigheid. Zo leerden zij een waardevolle les in
mededogen en de vreugde van het geven. Vandaag
kunt u onze medewerkers en vrijwilligers een hart
onder de riem steken. Vul de bijgesloten wenskaart
in en stuur die vandaag nog naar ons secretariaat in
Zoetermeer. Wij zien uit naar uw bericht!

Op afstand, maar toch dichtbij
Door: em. bisschop Luis M. Casey, St. Louis V.S.
Zoals u weet, heb ik sinds 1965 als priester en later
als bisschop in Bolivia gewoond en gewerkt. Ik ben
God dankbaar voor al die bijzondere jaren dat ik
mij heb mogen inzetten voor de arme bevolking.
Dit jaar ben ik 85 jaar geworden en mijn gezondheid
is kwetsbaar. Op advies van de artsen ben ik in 2018
teruggekeerd naar de V.S., waar ik woon in een rusthuis
voor geestelijken in St. Louis, Missouri. Ondanks de
maatregelen zijn enkele priesters hier aan het corona
virus overleden. Met mij gaat het naar omstandigheden
goed. Ik zal echter niet meer naar Bolivia of Nederland
kunnen reizen. Gelukkig houden bisschop Eugenio en
projectcoördinator Esteban Niemira mij gedetailleerd
op de hoogte van de ontwikkelingen. Zolang God mij
de gezondheid en helderheid van geest geeft, kan ik op
afstand onze medewerkers in Bolivia nog adviseren en
aansturen.

Dank u voor uw liefde en gebeden. Dank u voor uw
hulp aan de Amazonekinderen. Blijft u dat alstublieft
doen, want de hulp aan de arme families – die me zo
dierbaar zijn – gaat door en zal mijn volle aandacht
houden. God zegene u voor uw vriendschap en
medeleven!

Ik wens u allen
een goede Kersttijd toe!

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.

Telefonisch te bestellen op 079-3620703, op werkdagen tussen 10:00-14:00 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 over het testament.

Centro Curucusí

Deze kinderen hebben u dringend nodig!
Is het gewoon dat je je handen wast en je tanden poetst? Is het
vanzelfsprekend dat iemand jou leert lezen en je uitlegt wat vriendschap
betekent? O nee! Kinderen die voor het eerst bij Curucusí binnenkomen,
kijken hun ogen uit. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt!

Zo komen ze binnen…
Op blote voetjes en in vuile, kapotte kleren. De meeste kinderen zijn ondervoed en schuw.
Ze zijn sociaal-emotioneel beschadigd en hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand.

Sterk, gezond en weerbaar worden
Wat is het dan mooi om te merken dat ze, met de liefdevolle aandacht van onze mede
werkers, uit hun schulp kruipen en zichtbaar opknappen! De jongens en meisjes krijgen
schone kleren en schoenen, dagelijks een voedzame maaltijd en basisonderwijs. Ze leren
zich te wassen en hun tanden te poetsen, en hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Ze
worden sterk, gezond en weerbaar.

Ondanks corona gaat de hulp door
Kijk eens naar de foto’s. De kinderen konden vanwege de coronamaatregelen niet naar
Curucusí toe komen, dus kwam Curucusí naar hen toe! U kunt zich wel voorstellen
hoeveel inspanningen en tijd het heeft gekost om al dat werk te plannen, te coördineren
en uit te voeren. Maar de leerkrachten hielden vol uit liefde voor deze kinderen.
Uw voortdurende steun en medeleven zijn daarbij een enorme stimulans.
Wij zijn beretrots op onze medewerkers, en wij zijn trots op u!

Help snel mee!

Bij deze nieuwsbrief vindt u een ansichtkaart. Doe een royale
eindejaarsgift voor Centro Curucusí en vul de bijbehorende wenskaart in.
Wij sturen die wensen door naar Bolivia.

Kijk eens, wat geeft u het liefst aan een kind?
€ 35
€ 35
€ 71
€ 89
€ 125

zeep, tandpasta, schoentjes
vervoer met onze bus van en naar huis
begeleiding thuis en hulp voor ouders
basisonderwijs, boeken, schriften
elke dag een gezonde maaltijd

Totaal € 355 per kind
Totaal nodig voor Curucusí: € 28.400.
Dat is € 355 per kind, en dit doen wij
met uw gift. Uw gift redt een kind.

Carmen Maria Aranibar Mariobo
Mijn vader heet Juan José Aranibar
Mercado en mijn moeder heet
Daniela Mariobo Marobo.

Dank u wel!

Toen ik vier jaar werd mocht ik met mijn
broertjes Daniel, Neimar en Jose naar Centro
Curucusí komen. Ik ben heel blij, want ik kan
nu lezen en schrijven en rekenen. En het beste
van alles is dat we ook goed eten krijgen.
Mijn ouders kunnen niet altijd eten voor ons
kopen. In de virustijd brachten meneer Gust
avo Paja en de leraren ons eten naar ons huis.
Nu gaan we weer naar Curucusí. Ze zeggen dat
we alles wat we leren thuis moeten oefenen.
Ik hou van de leraren en ik ben blij dat ze ons
helpen. Ze halen ons op met de bus. Vroeger
hadden we vaak honger. Nu niet meer.
Dank dat u ons helpt. Dat zal ik nooit
vergeten. Mijn broers en ik zullen erg ons
best doen met school zodat u trots op ons
kunt zijn.

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Deze flyer behoort bij Pando Report 6 - 2020, een uitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer.
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Help Curucusí en doe mee met de wensactie!

