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Maak kennis met…
Giovana Capriles is 53 jaar. In
1995 werd zij door bisschop Casey
aangesteld om hulp voor gehandicapte kinderen op te zetten. Zij
verzamelde een groep enthousiaste
medewerkers en startte met een
kleine therapieruimte. Inmiddels
is Giovana al 25 jaar directeur van
Centro Nuevos Horizontes. Het
is nu een gerenommeerd gehandicaptencentrum met een voorbeeldfunctie voor heel Bolivia en
daarbuiten. Wij zijn u als trouwe
donateurs dankbaar voor uw hulp
vanaf het allereerste begin. Centro
Nuevos Horizontes staat voor een
nieuwe uitdaging. En weer steunen wij op u. Een beetje of een

heleboel, met alle hulp die u kunt
geven zijn we blij!

Pioniers in de jungle
Giovana Capriles vertelt:
U hebt er in Nederland vast over gehoord dat het in veel derdewereld
landen als een schande of zelfs als een straf van God wordt gezien
als je een gehandicapt kindje krijgt. Ook hier in het Boliviaanse
Amazonegebied. Ouders schamen zich en houden hun kind verbor
gen. Hun immense verdriet en leed bleven lang onopgemerkt.
Ja, echte pioniers waren wij in 1995.
We trokken van hut naar hut om
de families op te sporen. Wij zagen
dat de ouders, hoe ze ook hun best
deden, de pijn en moeiten van
hun kind niet konden wegnemen,
en dus probeerden wij hen over te
halen om met hun kind naar ons
centrum te komen. Wat waren
we blij als ze kwamen! Zo kon
onze dokter steeds meer kinderen
onderzoeken en behandelen. De
ouders ontmoetten voor het eerst
andere gezinnen met gehandicapte

kinderen en overwonnen langzamerhand hun schaamte. Van toen
af konden wij dankzij de trouwe
financiële steun van donateurs in
Nederland vele, vele gehandicapte
kinderen en hun families helpen
met medische zorg, fysiotherapie
en voorlichting over de juiste zorg
thuis. Het centrum werd uitgebreid
met een afdeling voor dagopvang
en er werd een personenbus aangeschaft voor het vervoer van de
kinderen.

UITGELICHT

Centro Nuevos Horizontes
kinderen in de kleuterschoolleeftijd geven. We zullen contacten houden met leerkrachten en
ouders over de mogelijkheden en
vorderingen van hun jonge kind
en hen zoveel mogelijk ondersteuning bieden. (3) Tenslotte willen
we graag een uitleenbalie opzetten
voor arme families die geen geld
hebben voor krukken of rolstoelen. Wij willen die hulpmiddelen
aanschaffen om te kunnen uitlenen voor een revalidatieperiode na
een ongeluk of operatie.
Vanwege het coronavirus hebben wij het centrum vorig jaar van
maart tot en met juli moeten sluiten. In deze vijf maanden hebben
onze fysiotherapeuten ook geen huisbezoeken kunnen afleggen. Met
inachtneming van de strenge voorschriften gingen zij in augustus
weer op pad. Hoe zouden ze de kinderen aantreffen?
Onze therapeuten waren blij
verrast toen zij ontdekten dat bijna
alle ouders het therapieprogramma
thuis hadden voortgezet! Daardoor
hadden de kinderen geen ernstige
terugval in hun conditie gekregen.
De meeste ouders konden tijdens
de lock-down hun woningen niet
uit, dus hadden zij tijd om hun
kinderen zelf therapie te geven.
Zij pasten daarbij de technieken
toe die zij eerder bij ons hadden
geleerd.
Dit laat zien dat de betrokkenheid
van de families bij de zorg van

gehandicapte kinderen cruciaal is.
Wat is het hard nodig om vaders,
moeders en andere verzorgers toe te
rusten met kennis en vaardigheden!
Wat gaan we dit jaar doen?
Voor het jaar 2021 heeft Centro
Nuevos Horizontes 3 speciale
doelen. (1) In samenwerking met
de kraamkliniek en het centrum
voor ondervoede kinderen in
Riberalta willen we gehandicapte
zuigelingen en peuters zo vroeg
mogelijk opsporen. (2) Op reguliere scholen willen we speciale
lesprogramma’s voor gehandicapte

Helpt u ons s.v.p. met:
1.	Onderwijsmaterialen en
educatief spelmateriaal voor
de kleuterscholen. Totaal
ongeveer € 500 nodig.
2.	Speciale schoenen en
beugels, reparatie en
aanschaf van materialen voor
fysiotherapie. Hiervoor is
ongeveer € 2.500 nodig.
3.	Rolstoelen en krukken voor
de nieuwe uitleenbalie. Met
€ 5.000 zouden we heel erg
blij zijn!
4.	Bescheiden salarissen
fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verzorgenden
en chauffeur. De grootste
kostenpost. Ieder jaar vragen
we hiervoor aan u € 52.350.

Van het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia
Het jaar 2020 was – hoe moei
lijk en verdrietig ook – een jaar
waarin ik belangrijke levensles
sen heb geleerd.
Toen de wereld werd overspoeld
door het virus en mensen werden
opgesloten in hun huizen, gescheiden van werk en geliefden, heb
ik lessen geleerd over doorzettingsvermogen en geduld. Ik zag
mensen die in actie kwamen om
hun naasten te helpen. Iedereen,
jongeren en volwassenen, werk-

ten samen tijdens de shutdown
om voedsel en medicijnen naar
honderden gezinnen toe te brengen. In de meest onzekere tijd
en met gevaar voor eigen leven
zetten onze medewerkers zich in
om zieken en gehandicapten op te
zoeken en te helpen. En u, ver weg
in Nederland, was er óók om ons
te helpen. U hoorde onze noodkreet en reageerde direct met uw
financiële steun. Hoe bijzonder
was dat! Moeilijke omstandigheden geven ons de kans om positief

te reageren en te groeien in geloof,
hoop, naastenliefde en toewijding. We kunnen worden zoals
God ons heeft bedoeld. Dank,
dat u ondanks uw eigen moeite
en verdriet aan ons uw goedheid
hebt getoond. Daarmee hebt u ons
enorm bemoedigd!

Berichten van het secretariaat
Hulpverlening in coronatijd

AREEC school

Wat waren de kinderen blij toen we hen weer kwamen opzoeken.
De inzet van onze therapeuten zorgt voor blijdschap in de gezinnen, maar ook voor een groeiend vertrouwen in en waardering voor
onze hulp.

Vorig jaar zijn we gestart met
de campagne voor de AREEC
School voor speciaalonderwijs
in Riberalta. De bouw is weliswaar in volle gang, maar de
school wordt toch anders dan
aanvankelijk aan u was gepresenteerd. Het ontwerp bleek
niet aan alle eisen te voldoen,
dus moest de architect terug
naar de tekentafel. Nadat het
aangepaste ontwerp was goedgekeurd, werd er gestart met de
grondwerkzaamheden.
Wij verwachten dat de bouw
pas over een jaar zal worden
voltooid. En omdat de school
nu duurder wordt, zullen we er
dit jaar opnieuw aandacht aan
besteden. In dit Pando Report
laten we zien hoe belangrijk
onderwijs voor gehandicapte
kinderen is. Hoe fijn is het dan
als we straks een school kunnen
openen die voldoet aan de
behoeften van alle kinderen!
Wordt dus vervolgd!

“Met uw gift van vandaag voor een rolstoel,
speciale schoentjes of educatief
spelmateriaal zijn we heel blij!”

Een groet van de bisschop
Door: em. bisschop Luis M. Casey
De pandemie is vreselijk geweest voor onze kinderen en medewerkers.
De hulpteams hebben zich ingezet om voedselhulp, medische zorg en
onderwijs bij de families thuis te brengen. Dat kostte veel inspanning en
doorzettingsvermogen, maar ze deden hun werk uit liefde tot God en de
mensen. Dit is het werk dat u mogelijk maakt. Moge de Heer u daarvoor
zegenen met vrede en blijdschap! Ik stuur u hierbij allen mijn hartelijke
groet. Weet dat ik dagelijks aan u denk in mijn gebeden.

Kerstwensen

Via de wenskaart bij het vorige
Pando Report hebt u ons uw
wensen voor de Amazonekinderen
kenbaar kunnen maken. Heel veel
lieve mensen hebben daaraan
meegedaan. We hebben de wensen
vertaald en via e-mail naar Bolivia
gestuurd. Meer hierover vindt u op
www.amazonekinderen.nl.

Dank u!
Angelina maakte deze tekening
van haar huis om u te bedanken.

Jaarlijkse enquête voor donateurs
Bent u tevreden over onze infor
matievoorziening? Leest u graag
verhalen over kinderen in de
jungle van Bolivia? Zijn er onder
werpen waarover u meer wilt
weten?
Op het losse blad vindt u de jaarlijkse enquête voor donateurs.
Daarop kunt u al uw antwoorden
kwijt. We hopen dat u meedoet,
want wij horen graag uw mening
en ideeën. De ingevulde lijst kunt
u eenvoudig zonder postzegel in
de bijgevoegde envelop op de brievenbus doen. Vraagt u informatie
of producten aan, dan sturen wij u
die zo spoedig mogelijk toe.
U vindt op de vragenlijst een formulier voor automatische incasso.

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

Daarmee meldt u zich aan als vaste
donateur. U zorgt er dan voor dat
we nauwkeuriger projecten kunnen
inplannen. Dat is belangrijk om
de kosten te kunnen dekken van
langlopende hulpprojecten als
Centro Nuevos Horizontes. Wie
vaste donateur wordt, kan aankruisen of hij/zij de Amazonekinderen
legpuzzel of onze documentaire op
DVD wil ontvangen.
Ga er even lekker voor zitten met
een kopje thee of koffie en vul dan
de enquête in. Het invullen kost
ongeveer 15 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Let op: vergeet niet uw donateur
nummer in te vullen!

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.
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Jaarlijkse enquête voor donateurs
Uw donateurnummer:		
(U vindt dit nummer op de bijgaande brief.)

1. Kloppen uw adresgegevens nog? U vindt ze op de bijgaande brief. Wat klopt er niet?
Dit svp wijzigen:

2. Waarom steunt u de Amazonekinderen? (meer antwoorden mogelijk)
 Het maakt me blij als ik kinderen kan helpen
 Ik steun graag goede doelen
 Ik vind de stichting sympathiek
 Ik ben begaan met het lot van de arme Boliviaanse bevolking
 Ik wil hen helpen het Amazoneregenwoud te beschermen
 Anders, nl.

3. Welk onderdeel van onze hulpverlening spreekt u aan? (meer antwoorden mogelijk)
 Medische zorg aan zuigelingen en kleine kinderen
 De hospitaalboot die lange tochten door de jungle maakt
 Onderwijs voor alle kinderen
 Hulp aan gehandicapte kinderen
 Studiebeurzen voor jonge, ijverige studenten
 Begeleiding van jongeren naar de volwassenheid
 Beroepsonderwijs voor volwassenen
 Onderwijs via de radio voor mensen diep in het oerwoud
 De bouw van een school of een medisch centrum
 Anders, nl.

4. Welke post stimuleert u om een gift te doen? (meer antwoorden mogelijk)
 Een beknopte brief met een leuke attentie
 Een informatieve nieuwsbrief met foto’s
 Anders, nl.

5. Welke documentatie wilt u vrijblijvend van ons ontvangen?
 De Overeenkomst Periodieke Giften voor belastingaftrek
 Hoe ik de Amazonekinderen in mijn testament kan opnemen:
ken ik de stichting een legaat toe of maak ik de stichting tot erfgenaam?
 Een speciaal groter hulpproject waaraan ik mijn naam kan verbinden
 Ik wil hierover graag door u worden gebeld op telefoonnummer:
Bel mij aub in de ochtend / middag / avond.

6. Wat wilt u verder met ons delen over uw relatie met Stichting Amazone Kinderen?

7. W
 ilt u ons helpen kosten te besparen door een machtiging voor automatische incasso af te geven?
Daar zijn we erg blij mee! Vul dan hieronder in:

JA, ik wil de Amazonekinderen helpen met mijn vaste giften
Ik machtig Stichting Amazone Kinderen om tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven:
 10 euro per maand
15 euro per maand
 Anders, nl. 			

euro per maand / kwartaal / jaar

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN:
Ingangsdatum:			

Handtekening:

Ik geef een machtiging af en ontvang daarom graag van u:
 De Amazonekinderen legpuzzel
 De DVD met de documentaire over de Amazonekinderen
 Nieuws via e-mail op mijn e-mailadres:
In de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift wordt uw machtigingskenmerk
vermeld. Onze incassant-identificatiecode is NL51ZZZ412265910000. Een machtiging
voor automatische incasso kunt u te allen tijde eenvoudig wijzigen of beëindigen
door ons te bellen op 079-3620703, of door ons een bericht via de post of per e-mail
(info@amazonekinderen.nl) te sturen.

“Dank u wel. Nu kan ik naar school en ook naar de dokter
als dat nodig is. Ik zal uw hulp nooit vergeten, nóóit!”
Gebruik de bijgaande portvrije envelop om deze ingevulde enquête naar ons op te sturen.
U zult de door u aangevraagde informatie en/of artikelen zo spoedig mogelijk van ons ontvangen!

