
Ik was 30 jaar toen ik in 1965 als 
missiepriester naar Bolivia kwam. 
Na 22 jaar in het hooggebergte 
rond La Paz te hebben gewerkt, 
stelde paus Johannes Paulus II mij 
in 1987 aan als bisschop in het 
laaggeleden en zeer arme jungle
gebied. Ik wilde de Amazonebewo
ners bijstaan in hun strijd tegen 
de armoede en startte daarom 
een aantal hulpprojecten. Naast 
medische zorg en jongerenwerk 
werd onderwijs een van de belang
rijkste. U hebt mij daarbij steeds 
geholpen. Met uw steun konden 
we scholen bouwen en zorgden 
we voor onderwijsmaterialen zoals 
boeken, schoolborden, kasten en 
schoolbanken. 
Nu de Boliviaanse Amazonebevol
king ernstig te lijden heeft onder 
het coronavirus, hebben we jonge 
mensen zoals Karla, Brandi, Roly, 

Nataly en David heel hard nodig! 
Ik doe daarom weer een beroep 
u. Ondersteun alstublieft deze 
studenten, zodat zij hun talenten 
kunnen inzetten voor hun eigen, 
ernstig getroffen Boliviaanse 
Amazonebevolking. Mijn dank 
aan u is groot!
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David wil graag studeren om een bedrijf op te zetten 
zodat hij later anderen een baan kan bieden.

Door: em. bisschop Luis M. Casey

Esteban zat aan zijn bureau en 
keek naar het meisje dat tegenover 
hem zat. Hij wist van de mooie 
cijfers op haar middelbareschool
diploma. Hij wist ook dat zij niets 
liever wilde dan verpleegkun
dige worden om anderen in haar 
omgeving te helpen. Aarzelend en 
met neergeslagen blik vertelde zij 
over de financiële nood van haar 
familie. Dat er nauwelijks geld 
voor eten was, laat staan voor 
studieboeken. 

Over jongeren zoals deze Karla 
gaat ditmaal het Pando Report. 
Hun inzet is in Bolivia letterlijk 
van levensbelang. En u kunt daar 
een bijdrage aan leveren. Hoe? 
Lees maar mee!



Studiebeurzen

Een beurs is dus niet alleen financi
ele hulp, maar ook een leermiddel. 
Een jongen of een meisje uit een 
arm gezin moet erg gemotiveerd 
zijn en goede cijfers halen om de 
beurs te krijgen en te behouden. Als 
ik zulke jonge mensen ontmoet, 
word ik enthousiast. Wat is het fijn 
om hen te mogen begeleiden.

Als u hen wilt ondersteunen, zodat 
zij hun studies kunnen voortzetten, 
juist in in deze moeilijke tijd, dan 
zou dat geweldig zijn. Uw donatie 
is dan niet alleen een investering 
in de toekomst van een meisje of 
een jongen, maar ook in die van 
de gehele Boliviaanse Amazone
bevolking! Alvast heel hartelijk 
dank voor uw hulp.

Van het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia

Jaarlijks ontvangen ongeveer 60 
hardwerkende en talentvolle jonge 
mensen uit de armste families van 
ons een studiebeurs. Een deel van 
hen krijgt een maandelijkse toelage 
van omgerekend ongeveer € 90 
voor hun dagelijks onderhoud en 
voor leermiddelen, zodat zij vak di

ploma’s kunnen behalen waar in 
de regio grote behoefte aan is. Zij 
volgen studies tot fysiotherapeut, 
arts, leerkracht, verpleegkundige, 
tandheelkundige, voedingsdeskun
dige, boekhoudkundige, bos of 
tuinbouwspecialist, computerdes
kundige. 

Andere studenten worden gehol
pen bij het afstuderen of bij onder
zoek. Sommigen worden begeleid 
bij het aanvragen en afleggen van 
staatsexamens voor het verkrijgen 
van officiële diploma’s. 

Zonder uw financiële ondersteu-
ning zijn deze jonge mensen niet 
in staat om studies te volgen of 
te voltooien. 

Lees hun verhalen op het bijge
voegde inlegvel. We hopen op uw 
royale steun!

Projectcode: E21-Ri02

Terwijl de scholen door corona 
lange tijd gesloten bleven, 
leerden onze jonge studenten 
ijverig door. Zij hebben visie 
en doorzettingsvermogen en 
willen zich graag inzetten voor 
de ontwikkeling van hun eigen 
bevolking.

Studenten krijgen een beurs niet zomaar. Zij moeten er een schrif-
telijke aanvraag met een motivatie voor indienen. Daarna komen 
zij bij mij op gesprek. Krijgen zij de beurs toegewezen, dan werken 
zij in ruil daarvoor een vast aantal uren per week binnen een van 
onze andere hulpverleningsprojecten. Zo krijgen zij de kans om te 
leren omgaan met verantwoordelijkheden, zoals op tijd komen, 
een schema bijhouden en werken in teamverband. 

UITGELICHT
Bisschop Casey: Ze zijn zo gedreven om een vak te 

leren, dat sommige jongeren liever studieboeken kopen 
dan eten. Dit zijn de jongeren die wij graag helpen.

”

“

Esteban met zijn zoon Luis.



Berichten van het secretariaat

In de vorige nieuwsbrief ging het over Centro Pro Vida, de kliniek voor 
natuurlijke geneesmiddelen in Riberalta. We legden aan u uit dat vooral 
ouderen veel baat hebben bij de natuurlijke remedies tegen de kwalen 
die hen komen plagen op hun oude dag. Zullen onze donateurs de nood 
onder de ouderen wel begrijpen?  vroegen wij ons af. En ja, dat was zeker 
zo! Heel veel dank voor uw giften! Met het totaal van € 18.944 kan zuster 
Nelsa doorgaan met het bereiden van o.a. kruidendranken, tincturen en 
kompressen om het leed van de ouderen te verlichten. Er is zelfs genoeg 
geld voor het renoveren van de waterput. Zuster Nelsa en haar assistentes 
zijn u heel dankbaar!

Centro Pro Vida

Tot nu toe hebben wij dit jaar € 7 1.4 57,68 Tot nu toe hebben wij dit jaar € 7 1.4 57,68 
uit nalatenschappen ontvangen. Iedere uit nalatenschappen ontvangen. Iedere 

keer worden wij daar weer stil van. Is het keer worden wij daar weer stil van. Is het 
niet bijzonder, dat een donateur bij het niet bijzonder, dat een donateur bij het 
opstellen van zijn of haar testament aan opstellen van zijn of haar testament aan 
de Amazonekinderen denkt? Wij vinden de Amazonekinderen denkt? Wij vinden 
zeker van wel! De overledenen worden zeker van wel! De overledenen worden 
door ons en de kinderen in Bolivia door ons en de kinderen in Bolivia 

geëerd. Er is zelfs een gedenkbord aan geëerd. Er is zelfs een gedenkbord aan 
de muur van Centro Nuevos Horizontes de muur van Centro Nuevos Horizontes 

aangebracht waarop hun namen te aangebracht waarop hun namen te 
lezen staan. Wilt u hier meer over lezen staan. Wilt u hier meer over 

weten, bel dan naar het secretariaat op weten, bel dan naar het secretariaat op 
telefoonnummer 07 9-36207 03 en vraag telefoonnummer 07 9-36207 03 en vraag 

naar Monniek Leendertse.  naar Monniek Leendertse.  

Inkomsten uit nalatenschappenInkomsten uit nalatenschappen

Bouw van de AREEC School
De bouw van de school voor gehandicapte kinderen uit Riberalta en de wijde omgeving is in volle gang. Vorig jaar hebt u erover kunnen lezen en er al aan bijgedragen. Komende maand starten we een tweede actie voor AREEC, want om de deuren van de school volgend jaar januari te kunnen openen, is er nog veel geld nodig. We hopen op mooie reacties. Houd in juli uw brievenbus maar goed in de gaten!

Stel uw vraag
Bent u tevreden over de manier waarop we u op de hoogte houden? Hebt u 
misschien speciale wensen of vragen? Laat het ons weten! Bel ons op 079-3620703. 
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 14:00 uur.  
Of stuur een e-mail naar info@amazonekinderen.nl.



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.

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

Feest bij Radio San Miguel!
Op 14 mei werd er vanwege de nieuwe generator een 
kleine ceremonie gehouden bij het zendstation van 
Radio San Miguel in Riberalta. Deze noodstroomvoor
ziening is bekostigd door verschillende donateurs, 
die met de vermelding op een gedenkbord hiervoor 
worden geëerd. Ook hier zeggen we graag nogmaals 

heel hartelijk dank voor uw bijzondere bijdrage. 
Dankzij u zullen de uitzendingen niet meer worden 
onderbroken als de stroom uitvalt. Dat is fantastisch 
nieuws, want de radio speelt een ongelofelijk belang
rijke rol in de communicatie met afgelegen jungle
dorpen in ons werkgebied.

Wilt u de studenten helpen met uw vaste steun 
van minimaal 15 euro per maand? Dan kunt u ons 
machtigen om iedere maand een vast bedrag van uw 
rekening af te schrijven. Bel ons op 0793620703 op 
een werkdag tussen 10:00 en 14:00 uur of stuur ons 
een email op info@amazonekinderen.nl voor 
meer informatie over de actie.

Geeft u een machtiging af, dan krijgt de kleurige 
legpuzzel met 294 stukjes gratis thuisgestuurd.

Tel: 079-3620703

Kunt u 15 euro per maand missen, doe dan mee!



Deze jonge mensen werken enorm hard. Zij willen hun leven in dienst 
stellen van anderen. Daar hebben zij uw hulp voor nodig!

Project STUDIEBEURZEN

Dit zijn samenvattingen van interviews die u in volledige vorm op onze website kunt vinden. Zie: www.amazonekinderen.nl/interviews.

Mijn naam is Roly Mamio. Ik studeer landbouw. Ik weet dat er 
altijd betere, meer efficiëntere en meer duurzame manieren zijn voor 
landbouw en veeteelt en ik wil ze leren. Dankzij Stichting Amazone 
Kinderen krijg ik een studiebeurs. Dank u wel dat u mij helpt!

Hallo, ik ben Brandi Salinas. Mensen die ziek zijn of gewond 
hebben vaak meer contact met de verpleegkundige dan met andere 
gezondheidswerkers, daarom wil ik graag verpleegkundige worden. 
Ik begrijp dat u een offer brengt door in mij te investeren en ik zal u 
niet teleurstellen. Uw vrijgevigheid wil ik eren door hard te werken 
en zoveel mogelijk te bereiken. Ik ben u heel, heel dankbaar.

Beste vrienden in Nederland, ik ben Karla Cortéz Amutari en  
ik ontvang een studiebeurs, zodat ik verpleegkunde kan studeren. 
Ik loop stage bij dokter Fernandez in de gezondheidskliniek waar  
ik help in de apotheek en patiëntendossiers bijhoud. Dank u voor 
deze kans waarmee ik mijn droom om andere mensen te helpen 
waar kan maken.

Ik ben Nataly Caya Méndez en studeer Boekhoudkunde. Ik hoop 
dat u mijn beurs mogelijk blijft maken. Ik mag meedraaien in het 
kantoor van het Vicariaat waar de boekhouding van Stichting 
Amazone Kinderen is ondergebracht. Hier leer ik nauwkeurig te 
werken en op tijd te zijn. Heel blij ben ik met de beurs en voor de 
praktijklessen hier.

Mijn naam is David Palomequi Mosqueira en ik studeer bedrijfs-
kunde. Dat kan alleen dankzij de beurs die ik van u ontvang. Ik werk 
parttime in het onderhoud van het Vicariaat (kerkelijk centrum). 
Hier leer ik dat iedere activiteit in een organisatie belangrijk is, zelfs 
het maaien van gras en het wieden in de tuin. Alle mensen die mijn 
studie mogelijk maken wil ik hartelijk bedanken!

Geef hun de kans om van grote betekenis te zijn voor 
de toekomst van de gehele Amazonebevolking!
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U kunt een keuze maken uit de bedragen hieronder, maar we  

zijn natuurlijk dankbaar voor iedere gift, groot of klein!

€ 90 voor 1 student per maand (of een deel hiervan)
€ 540 voor 1 student per half jaar
€ 1.080 voor 1 student per heel studiejaar

Help gemotiveerde jongeren aan een studiebeurs en werk zo mee aan 
de ontwikkeling van de gehele Boliviaanse Amazonebevolking.

Namens onze studenten 
alvast hartelijk dank!

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Deze flyer behoort bij Pando Report 3  2021, een uitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer.

Zo kunt u helpen:
Pak een pen en schrijf op de acceptgirokaart uw giftbedrag en uw 
handtekening. Stuur de acceptgirokaart naar uw bank. Doet u liever 
een gift via internetbankieren, vergeet dan niet het 16-cijferige 
betalingskenmerk over te nemen!

Ramiro: ”In mijn jeugd ontving ik een studiebeurs zodat ik 
aan de universiteit kon studeren. Nu heb ik dus werk, ik ben 
dokter geworden. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn, altijd. 
En nu kan ik anderen helpen, nu ik arts ben in deze regio.”


