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Kerstmis 2021
Nog even en dan is het weer Kerstmis. Ook dit jaar zullen we dat op
ingetogen wijze vieren. Ik weet dat
er velen onder u zijn, die in het
afgelopen jaar afscheid hebben
moeten nemen van dierbaren. Juist
op feestdagen wordt dat verdriet
intens gevoeld. Ja, ook in Bolivia
wordt gerouwd. Vandaag kijken we

vooral naar Centro Curucusí, waar
verweesde en verwaarloosde kinderen een veilig heenkomen vinden.
Doet u mee met de wensactie om de
kinderen en medewerkers bemoedigen? Dat zou geweldig zijn. Ik zie uit
naar uw lieve reacties!
Monniek Leendertse, Director Nederland

Zij richten hun blik naar boven
Door: bisschop Eugenio Coter
Hier in het Boliviaanse Amazonegebied is het regenseizoen begonnen. Donkere wolken pakken zich
samen en laten hun eindeloze
regens vallen. De stemming onder
mensen is bedrukt. De paranoten
uit de vorige oogsttijd zijn eind
september al verwerkt, verpakt
en naar alle delen van de wereld
geëxporteerd. Er is niets meer te
doen, dus zijn de fabriekjes gesloten. Ruim 25.000 seizoensarbeiders zitten thuis, zonder werk en
inkomen. De families die extra
geld hebben moeten uitgeven aan
de zorg voor hun covidpatiënten,
hebben helemaal niets meer over.
Zij richten hun blik naar boven,
naar de hemel, in de hoop dat de
Voorzienigheid wat verlichting zal
schenken in hun sombere bestaan.
Én naar de toppen van de castañas,
de paranotenbomen, waar op 40
meter hoogte nieuwe vruchten
groeien, die de belofte zijn van een
overvloedige oogst in het nieuwe

jaar. Er zit niets anders op dan te
wachten, te bidden en te hopen.
Kerstmis betekent voor velen hier
een lege dis en een lege maag. U
begrijpt dat Centro Curucusí en
onze andere hulpprojecten op volle
toeren moeten blijven draaien. Dat
kan omdat u ons daarbij steunt.
Dank voor uw trouwe vriendschap!

Bij Curucusí wordt hun ontwikkeling en groei goed in de gaten gehouden.

UITGELICHT

Curucusí, waar kinderen leren en groeien
Nodig in 2022: € 26.950
In Centro Curucusí krijgen ondervoede, eenzame en verwaarloosde
kinderen een duwtje in de goede richting. Help vandaag mee!
Zoals u weet, is het begeleiden van kinderen uit risicogezinnen het
belangrijkste doel van Centro Curucusí. Via de kinderen bereiken we
ook hun families.
Tijdens de lockdown ontvingen de
kinderen thuis voeding en onderwijs. Gelukkig kunnen zij nu weer
naar het centrum komen, maar
om risico op verspreiding van het
virus te voorkomen, worden zij
verdeeld in kleinere groepen.

Bouw alstublieft mee aan de toekomst
van deze kinderen!

Bij Curucusí ontvangt ieder kind
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, verwaarlozing of misbruik nauwlettend in
de gaten en helpen hun families
waar we maar kunnen.
Door de pandemie zijn veel
mensen hun baan kwijtgeraakt.
Er zijn ook veel mensen overleden
waardoor kinderen wees geworden
zijn. Zij wonen dan in zeer arme
omstandigheden bij grootouders in, of bij welwillende buren.
Deze mensen hebben te weinig
geld voor dagelijkse voeding,
kleding en school. Daardoor is de
behoefte aan opvang van kinderen bij Curucusí is toegenomen.

Gesprek met een moeder die hulp voor
haar kinderen heeft aangevraagd.

Zonder onze hulp zullen gezinnen
van armoede in absolute ellende
vallen.
Mario ging voor ons op bezoek
bij Curucusí en vraagt indringend om onze aandacht voor
deze kinderen.

Lees op het inlegvel wat u kunt doen
om de kinderen van Curucusí te helpen!

Van het werkveld
Door Mario Greselin, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia
woonde ik nog in de Italiaanse
Dolomieten. Ik beklom bergen,
dwaalde door dennenbossen en
weilanden, omringd door een
prachtige natuur.

Afgelopen
augustus
vroeg
bisschop Eugenio Coter mij om
naar Riberalta te komen. Hij
was op zoek naar iemand die de
plaats van de vorige coördinator
kon innemen. Op dat moment

Drie weken later bevond ik me
ineens het hart van het Boliviaanse regenwoud. Hier geen frisse
berglucht, maar een gemiddelde
temperatuur boven de 40° Celsius
en een fijn rood stof dat alles
bedekt. Voor mij lag de uitdaging
om het volledige hulpprogramma
van Stichting Amazone Kinderen

ter hand te nemen. Zwervend door
de straten van Riberalta zag ik overal
kraampjes met mannen en vrouwen
die wat rommel proberen te verkopen, bergen afval, een eindeloze
stroom van motorfietsen en arme
huizen vol arme kinderen. Ja, voor
deze mensen wil ik me inzetten.
Zij zijn het waard om enige solidariteit te ontvangen. In mijn werk
hier steun ik op u, onze donateurs
en vrienden. Samen zaaien we hier
nieuwe zaadjes van hoop die zeker
vrucht zullen gaan dragen. Dank
voor uw hulp en ondersteuning!

Berichten van het secretariaat

Op zoek naar nieuwe donateurs
In de afgelopen twee jaar zijn
ons door ouderdom, ziekte
of overlijden veel donateurs
ontvallen. Met velen hadden
we een persoonlijke band en
we kenden hun verhalen. Hun
liefdevolle aandacht en steun
worden door ons gemist.
Om de voortgang van onze hulpprojecten veilig te kunnen stellen, zijn wij op zoek naar mensen
die zich van harte voor de
kinderen in Bolivia willen inzetten, die bereid zijn ons werk voor
langere tijd te ondersteunen.
Kent u iemand die donateur
wil worden voor 5, 10 of 15
euro per maand, dan kunt u
dat via de telefoon of via e-mail
aan ons doorgeven. Wie een
machtiging afgeeft voor een
automatische incasso ontvangt
van ons de speciale Amazonekinderen legpuzzel of de nieuwe
Jaarkalender 2022 gratis thuisgestuurd. Bel ons op 079-3620703
of stuur uw e-mailbericht naar
info@amazonekinderen.nl.

Wat Lucia en Freddy en alle
andere kinderen dankzij u bij
Curucusí ontvangen, zullen zij hun
leven lang met zich meedragen.
Uw hulp zullen zij nooit vergeten.
Dank u wel, als u in hun leven
zo'n belangrijke rol wilt spelen!

 JA, ik doe mee met de actie voor Centro Curucusí!

Wat zijn we blij met alle medewerkers en vrijwilligers
in Bolivia! Zij trotseren de tropische hitte om zich in
te zetten voor de allerarmste families en de meest
kwetsbare kinderen. Doet u mee met onze wensactie
om hen te bemoedigen? Vul de bijgesloten wenskaart
in en stuur die vandaag nog naar ons secretariaat in
Zoetermeer. Wij zien uit naar uw bericht!

De Amazonekinderen hebben mijn
hulp en aandacht hard nodig.
Ja, ik heb een gift overgemaakt en dit
is mijn speciale wens voor de kinderen
en medewerkers van Centro Curucusí:

Ik wens alle kinderen en
medewerkers van Curucusí
een gelukkig, gezond en
leerzaam 2022!
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Stuur een bemoediging!
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Verbondenheid

Geliefde vrienden,
Met Kerstmis denken we aan de geboorte van Christus.
Hij kwam als klein en kwetsbaar kind in ons midden.
Wij voelen ons ook vaak klein en kwetsbaar in deze
onzekere tijd. Misschien is Kerstmis voor u heel moeilijk omdat u dierbaren hebt verloren. Gemis wordt dan
extra gevoeld. Mag het licht van Christus’ liefde u dan
troosten. Dank u, dat u ondanks uw verdriet en moeite
zelf licht wilt brengen in het leven van de mensen in
het geïsoleerde junglegebied van Bolivia. Zij leven in

ernstige armoede en lijden onder de verschrikkingen
van ondervoeding, ziekte en gebrek aan kennis. Blijft
u alstublieft met hen verbonden. Ik weet niet hoelang
ik er nog zal zijn, mijn gezondheid is zeer kwetsbaar.
Mijn gebed is, dat het werk in
Bolivia door mag gaan, ook als
ik er zelf niet meer ben. Dank,
dat ik op u, mijn Nederlandse
vrienden, kan steunen.
Em. bisschop L.M. Casey

Kliniek in Riberalta
In ons vorige Pando Report vertelden we over onze
gezondheidskliniek in Riberalta. Wij zijn heel dankbaar voor het totaal van € 38.111,65 aan giften die we
mochten ontvangen. Uw steun betekent een enorme
bemoediging voor dokter Oscar Fernandez en zijn
medewerkers, die zich met zelfopoffering en liefde
inzetten voor de allerarmste families. Heel veel dank
voor uw hulp en bijstand!

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.

Centro Curucusí

Deze kinderen hebben u nodig!
Zo komen ze binnen
Op blote voetjes en in vuile, kapotte kleren. De meeste
kinderen zijn ondervoed en schuw. Ze zijn sociaalemotioneel beschadigd en hebben een leer- en
ontwikkelingsachterstand.

Kinderen in de knel
Door de pandemie hebben veel mensen hun baan en
inkomen verloren en er zijn ook veel mensen gestorven.
Steeds meer kinderen komen in de knel. Ze komen aan
alles tekort: aandacht, voeding en onderwijs.

Liefdevolle aandacht
Wat is het dan mooi om te merken dat ze, met de liefdevolle aandacht van onze medewerkers, uit hun schulp
kruipen en zichtbaar opknappen! De jongens en meisjes
krijgen schone kleren en basisonderwijs. Ze leren zich
te wassen en hun tanden te poetsen, en hoe ze met
elkaar om kunnen gaan.

Sterk, gezond en weerbaar worden
De maaltijd is het hoogtepunt van de dag. De kinderen
die vaak met lege magen van huis gaan, ontvangen bij
ons een eiwitrijk maaltijd met vitamines en mineralen
uit vlees, vis en brood. Deze voeding hebben zij nodig
om sterk, gezond en weerbaar te worden.

Op bezoek
Mario gaat op bezoek bij Curucusí. Gaat u mee? Kijk,
de kinderen groeten 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 de wensen door naar Bolivia.

Kijk eens: wat geeft u het liefst aan een kind?
€ 35 zeep, tandpasta, kleding
€ 35	vervoer met onze bus van en naar huis
€ 71	begeleiding van ouders & verzorgers thuis
€ 89	basisonderwijs, boeken, schriften
€155	elke dag een gezonde maaltijd
Totaal nodig voor Curucusí: € 26.950. Dat is
€ 385 per kind. Dit doen wij met uw gift.
Uw gift redt een kind.

19%

40%

9%
9%

23%

Totaal € 385
per kind

Mijn naam is Lucia Duri Chao en ik ben 11 jaar oud.
Mijn ouders zijn Jacob Duri en Lucia Chao. Ik heb
3 jongere broertjes.
Mijn vader werkt in een fabriek waar tegels en bakstenen
worden gemaakt. Om 7:15 uur gaan mijn broer Freddy en ik
naar Curucusí, waar we les krijgen. We krijgen ook elke dag
ontbijt en lunch. Eerst woonden we in het oerwoud, waar
mijn ouders paranoten raapten om geld te verdienen. Drie
jaar geleden zijn we teruggekomen. Mijn ouders verdienen
niet genoeg geld om ons eten te geven.

Dank dat u ons helpt.
Wij zullen erg ons best
doen op school, zodat u
trots op ons kunt zijn.

Door de ziekte Covid-19 is het nog moeilijker geworden.
Wij hadden vaak honger. Daarom vroeg mijn moeder of we
naar het Centrum mochten komen. Het huis waar we wonen
is van mijn oom. Het huis is gemaakt van hout, plastic en
golfplaat. Het heeft één kamer die we gebruiken als keuken,
eetkamer en slaapkamer. 's Middags gaan mijn broer Freddy
en ik naar de gewone school, dicht bij de rivier Mamoré.
Door de hulp bij Curucusí kunnen we de lessen nu beter
begrijpen en hebben we geen honger meer.

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Deze flyer behoort bij Pando Report december – 2021, een uitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer.
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Help Curucusí en doe mee met de wensactie!

