
Ik heb u al eens verteld, dat veel 
Amazonefamilies uit de jungle 
wegtrekken, omdat zij hopen 
dat zij een beter bestaan kunnen 
opbouwen in de stad. Dat is geen 
goede ontwikkeling, want het 
stedelijke gebied puilt uit van 
al die mensen. Voorzieningen 
zoals onderwijs en medische zorg 
kunnen die enorme toestroom 
van families niet aan. Wij stimu-
leren de mensen om zoveel moge-
lijk in de jungle te blijven wonen, 
want zij kunnen daar zorgen voor 
behoud van het regenwoud.

Na onze recente bezoeken aan 
dorpen en gehuchten in het 
oerwoud, voel ik me dankbaar 
en hoopvol. Overal waar we 
kwamen, werden we enthousiast 
en gastvrij ontvangen. We hebben 
de boodschap van Gods liefde 
mogen brengen en de sacramen-
ten gedeeld. De junglebewoners 

leiden een tevreden bestaan met 
wat hun kleine akkers, de jacht en 
de visvangst opleveren. Zij putten 
het regenwoud niet uit, maar 
beschermen het juist!

Ik ben echter ook bezorgd. Want, 
als deze families getroffen worden 
door ziekte en ongelukken, dan 
hebben zij niets om op terug te 
vallen. Juist hierom doen wij 
steeds een beroep op u. Dank 
voor uw trouwe betrokkenheid en 
steun! ●
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Goed eten doet wonderen!

Op reis door de jungle

Op hun eerste verjaardag wogen Maria en Ezequiel nauwelijks 6 kilo. 
Geen blozende tweeling met bolle wangetjes, maar ziekelijke kindjes. 
Gelukkig zag hun moeder op tijd dat het zo niet langer ging en kwam 
ze naar ons Centro Nuevos Horizontes. Hier helpen 
we ondervoede kinderen van arme gezinnen er weer 
bovenop. En net zo belangrijk: we leren ouders de 
basis van goede voeding. Het is letterlijk van 
levensbelang, zoals u in deze nieuwsbrief kunt 
lezen. Met de tweeling is het goed gekomen 
- dankzij de zorg van onze medewerkers en 
dankzij úw geweldige steun! ●

Door bisschop Eugenio Coter

Pando Report 4 van vorig jaar stond in het teken 
van de hulp aan verstandelijk en lichamelijk 
gehandicapte kinderen in Riberalta, Centro 
Nuevos Horizontes. Tot nu toe heeft de actie het 
mooie bedrag van € 39.583,44 opgebracht, waar 
we u enorm dankbaar voor zijn! 

Dit kunnen we met uw giften realiseren: fysiothera-
pie geven om de mobiliteit van kinderen te verbeteren, 
rolstoelen voor gehandicapte kinderen aanschaffen, 
aangepast schoeisel, beugels en krukken laten maken, 
educatief spelmateriaal aankopen, voorzien in eten 
en drinken voor de kinderen in de dagopvang en 
brandstof kopen voor de personenbus. Namens alle 
kinderen van Centro Nuevos Horizontes: heel veel dank!!!

•  Omdat ik wil bijdragen aan het creëren van 
 omstandigheden waarbij achtergestelde groepen  
 een kans krijgen.
•  Ik geef iedere maand een donatie en denk dat alle 
 beetjes helpen.
•  Kinderen horen gezond op te groeien.
•  Toen ik jong was mocht ik naar school en 
 kreeg ik goed te eten. Ik kon me ontwikkelen. 
 Dat gun ik de Amazonekinderen ook.
•  Mijn vrouw en ik zijn allebei doof. Onze dochters 
 zijn goed horend. Iedereen zou arme kinderen 
 moeten en willen helpen als men dat kan.
•  Ik help uit bewondering voor bisschop Casey.
•  Ieder kind moet iedere dag blij kunnen zijn en 
 zeker kunnen lachen.
•  Iedereen is mijn lieve medemens.
•  Omdat ik hoop op een betere wereld.
•  Omdat een klein bedrag voor deze kinderen al 
 een groot verschil kan maken. Als wij hen helpen, 
 leveren zij straks een positieve bijdrage aan hun 
 eigen omgeving. 
•  Omdat wij beseffen dat wij het hier zo goed hebben.

Dankzij de giften van donateurs zoals u kunnen we fysiotherapie 
blijven aanbieden aan gehandicapte kinderen.

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 fi nanciële 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.

Waarom ik de 
Amazonekinderen steun
Uit: Enquête voor Donateurs 2019.

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 om met anderen te delen.

Uw hulp is nodig om zwakke kinderen sterk te maken. 

Centro Nuevos Horizontes! 

Oplossing puzzel: Gezonde voeding geeft een toekomst aan kinderen
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Hulp aan ondervoede kinderen
UITGELICHT

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

Projectcode H20-Ri04 • Nodig in 2020: € 8.910

Uw gift van vandaag gebruiken we 
hier in de Boliviaanse Amazone 
om arme families basispakketten 
voedsel te verstrekken. Onder-

voeding is hier namelijk nog 
steeds een groot probleem. Onze 
medewerkers in Riberalta en in 
Guayaramerín zijn getraind om 
ondervoeding bij kleine kinderen 
niet alleen te herkennen, maar 
ook te behandelen op een manier 
die door de ouders wordt geaccep-
teerd. 

De inhoud van de voedselpakket-
ten is zo samengesteld, dat daar-
mee de catastrofale gevolgen van 
ondervoeding kunnen worden 
voorkomen. In het verleden gaven 
de lokale en regionale overheden 
ons een financiële tegemoetko-
ming voor de kinderen in Centro 
Nuevos Horizontes en in Centro 

Curucusí, maar dat hebben zij 
helaas beëindigd. Wij proberen de 
instanties ervan te overtuigen dat 
hun financiële steun belangrijk is 
voor een gezonde ontwikkeling 
van de bevolking, maar door de 
huidige politieke onzekerheid is er 
geen verbetering op korte termijn 
te verwachten. Het betekent dat 
wij de enigen zijn die voedselhulp 
aan arme families geven. 
Uw hulp daarbij is dus van levens-
belang! Uw giften maken een 
groot verschil in het leven van 
uw behoeftige broeders en zusters 
hier. Uw vriendschap brengt troost 
en moed in moeilijke tijden. 
Dank u voor uw medeleven en 
hulp! ●

Met uw hulp hebben we al vele 
jaren dit belangrijke voedings- en 
voorlichtingsprogramma kunnen 
uitvoeren. Dat is nog steeds hard 
nodig! In Riberalta wonen veel 
gezinnen met jonge kinderen voor 
wie het niet vanzelfsprekend is dat 
er elke dag een voedzame maaltijd 
op tafel komt. Omdat er door de 
grote armoede geen geld voor is, 
maar ook omdat de ouders vaak 
niet weten wat goede voeding is. 

Wij leren de ouders het verschil 
tussen eten dat de maag vult en eten 
dat zorgt voor een goede gezond-
heid. Vooral voor kleine kinderen 
is het belangrijk: ze worden minder 
snel ziek en ontwikkelen een weer-
stand die hun een goede basis geeft 
voor de toekomst. 

Deze gezinnen krijgen daarom van 
ons regelmatig een tas vol goede 
voedingsmiddelen mee. In de tas 

zit onder andere rijst, melkpoeder, 
bakolie met goede vetten, vitamines 
en andere voedingssupplementen. 

Misschien hebt u in het verleden 
al eens meegedaan aan onze tasjes-
actie. Dat deed u dan goed, want 
het helpt echt! Ook dit jaar helpen 
we elke maand 50 tot 70 patiën-
tjes in ons voedingsprogramma. 

Het programma wordt geleid door 
dokter Oscar Fernandez, directeur 
van onze kliniek in Riberalta, en 
door Giovanna Capriles, directeur 
van Centro Nuevos Horizontes.

Zo helpen we, samen met u, nu en 
in de toekomst honderden gezin-
nen aan een goede toekomst.

Wilt u zien hoe het voedings-
programma in z’n werk gaat? 
Bestel dan onze documentaire 
op dvd op 079-3620703, dan 
sturen wij deze gratis naar u 
toe. ●

Wat een verschil! De eerste keer dat ondervoede kinderen binnenko-
men in onze kliniek of in het Centro Nuevos Horizontes, zijn ze bleek 
en hebben ze een holle blik. Na een programma van een half jaar zijn 
het heel andere kinderen – levendiger en aanmerkelijk aangesterkt. 
Dankzij goede voeding én goed advies.

Met alle giften, groot of klein, zijn 
we ontzettend blij. Iedere gift toont 
ons, dat er mensen zijn die zich om 
de Amazonekinderen bekommeren. 
Kwetsbare kinderen in het verre 
Bolivia hebben uw hart. 

Wij ervaren het als heel bijzonder, 
dat er een band van liefde bestaat 
tussen Nederland en Bolivia. Tussen 
u, vrijgevige mannen en vrouwen 
in Nederland, en arme families in 
het tropische regenwoudgebied van 
Bolivia.

Een paar speciale giften lichten we uit:

24-12-2019 € 3.000 Dhr. J.N.M. de W. uit Z. Legaat na overlijden 
11-11-2019 € 4.000 Anna Muntz Stichting Schenking voor alle hulpprojecten
3-1-2020 €    300 Mw. C.Th.T. uit R. Laatste gift na 21 jaar donateurschap
16-1-2020 €    250 IOOF uit E. Donatie voor algemene doeleinden
15-1-2020 € 1.000 Dhr. F.T.F. uit S. Jaarlijkse schenking, ditmaal voor 
   Centro Nuevos Horizontes

De prijs van de paranoot is op dit moment 
schrikbarend laag. Dat is niet goed voor de 
vele families die moeten rondkomen van de 
paranotenoogst. Op verschillende plekken 
in Pando hebben notenrapers blokkades 
opgeworpen om de eigenaren van de noten-
fabrieken te dwingen over de prijs te onder-
handelen. 

Zoals ik u eerder al schreef, waren er in het hele land 
protesten. Als gevolg daarvan verloor president 
Evo Morales de steun van leger en politie. Hij werd 
afgezet en is gevlucht naar Argentinië. Na een 
relatief lange regeerperiode van linkse partijen die 
de indianenbevolking beschermden, strijden de 
rechtse partijen nu om de macht. De partij van de 
ex-president vormt echter nog steeds een machtige 
eenheid. De economische situatie in Pando is door 
de onrust verslechterd. De werkloosheid is enorm en 
overheidsdiensten falen. Het spijt mij dat ik geen 
beter nieuws kan geven. Bid alstublieft voor Bolivia. 
Dank, dat wij op u mogen rekenen! Het is aan u te 
danken dat de hulp aan de arme families onvermin-
derd door kan gaan. ●

Giften met een gouden randje

Onrust in Bolivia (deel 2)
Door: em. bisschop Luis M. Casey
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Wij ervaren het als heel bijzonder, 
dat er een band van liefde bestaat 
tussen Nederland en Bolivia. Tussen 
u, vrijgevige mannen en vrouwen 

Streep weg: rijst • bonen • suiker • noedels • olie
• bloem • maismeel • melkpoeder • vitamines 

Welke zin blijft er over?

Puzzel mee! Vul de tas

Vul de boodschappentas met gezonde 
producten, welke boodschap blijft er over?
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beschermen het juist!

Ik ben echter ook bezorgd. Want, 
als deze families getroffen worden 
door ziekte en ongelukken, dan 
hebben zij niets om op terug te 
vallen. Juist hierom doen wij 
steeds een beroep op u. Dank 
voor uw trouwe betrokkenheid en 
steun! ●
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Goed eten doet wonderen!

Op reis door de jungle

Op hun eerste verjaardag wogen Maria en Ezequiel nauwelijks 6 kilo. 
Geen blozende tweeling met bolle wangetjes, maar ziekelijke kindjes. 
Gelukkig zag hun moeder op tijd dat het zo niet langer ging en kwam 
ze naar ons Centro Nuevos Horizontes. Hier helpen 
we ondervoede kinderen van arme gezinnen er weer 
bovenop. En net zo belangrijk: we leren ouders de 
basis van goede voeding. Het is letterlijk van 
levensbelang, zoals u in deze nieuwsbrief kunt 
lezen. Met de tweeling is het goed gekomen 
- dankzij de zorg van onze medewerkers en 
dankzij úw geweldige steun! ●

Door bisschop Eugenio Coter

Pando Report 4 van vorig jaar stond in het teken 
van de hulp aan verstandelijk en lichamelijk 
gehandicapte kinderen in Riberalta, Centro 
Nuevos Horizontes. Tot nu toe heeft de actie het 
mooie bedrag van € 39.583,44 opgebracht, waar 
we u enorm dankbaar voor zijn! 

Dit kunnen we met uw giften realiseren: fysiothera-
pie geven om de mobiliteit van kinderen te verbeteren, 
rolstoelen voor gehandicapte kinderen aanschaffen, 
aangepast schoeisel, beugels en krukken laten maken, 
educatief spelmateriaal aankopen, voorzien in eten 
en drinken voor de kinderen in de dagopvang en 
brandstof kopen voor de personenbus. Namens alle 
kinderen van Centro Nuevos Horizontes: heel veel dank!!!

•  Omdat ik wil bijdragen aan het creëren van 
 omstandigheden waarbij achtergestelde groepen  
 een kans krijgen.
•  Ik geef iedere maand een donatie en denk dat alle 
 beetjes helpen.
•  Kinderen horen gezond op te groeien.
•  Toen ik jong was mocht ik naar school en 
 kreeg ik goed te eten. Ik kon me ontwikkelen. 
 Dat gun ik de Amazonekinderen ook.
•  Mijn vrouw en ik zijn allebei doof. Onze dochters 
 zijn goed horend. Iedereen zou arme kinderen 
 moeten en willen helpen als men dat kan.
•  Ik help uit bewondering voor bisschop Casey.
•  Ieder kind moet iedere dag blij kunnen zijn en 
 zeker kunnen lachen.
•  Iedereen is mijn lieve medemens.
•  Omdat ik hoop op een betere wereld.
•  Omdat een klein bedrag voor deze kinderen al 
 een groot verschil kan maken. Als wij hen helpen, 
 leveren zij straks een positieve bijdrage aan hun 
 eigen omgeving. 
•  Omdat wij beseffen dat wij het hier zo goed hebben.

Dankzij de giften van donateurs zoals u kunnen we fysiotherapie 
blijven aanbieden aan gehandicapte kinderen.

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 fi nanciële 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.

Waarom ik de 
Amazonekinderen steun
Uit: Enquête voor Donateurs 2019.

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 om met anderen te delen.

Uw hulp is nodig om zwakke kinderen sterk te maken. 

Centro Nuevos Horizontes! 

Oplossing puzzel: Gezonde voeding geeft een toekomst aan kinderen
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Ondervoeding is en blijft een groot probleem 
in Bolivia. De mensen eten voedsel dat wel de 
honger wegneemt, maar niet de voedingsstoffen 
bevat die het lichaam nodig heeft om gezond te 
blijven. Daardoor is ook moedermelk niet rijk 
genoeg voor een goede ontwikkeling van een 
baby. Lichamelijk niet en verstandelijk ook niet.

Baby’s zijn daardoor vatbaar voor allerlei tropische ziek-
tes en aandoeningen. Veel kinderen sterven van zwakte 
of raken voor het leven gehandicapt. Snel ingrijpen is 
dus van levensbelang! 

Voorjaarsactie 2020 - DOE MEE!

Snelle hulp is nodig!

VUL EEN TAS EN RED DAARMEE EEN KIND
Uw steun maakt het verschil voor een ondervoed kind:
 15 1 tas met gezonde voeding voor 1 maand
 45 3 tassen met gezonde voeding voor 3 maanden
 90 6 tassen voor de volledige herstelperiode

Wat gebeurt er met uw gift?
Kinderen die verzwakt zijn door ondervoeding nemen wij voor een half jaar 

op in ons voedingsprogramma. De moeders komen dan iedere maand naar ons 

centrum om hun kindjes te laten wegen. We bespreken samen de problemen 

waar ze tegenaan lopen, en de moeders leren hoe zij beter voedsel voor hun gezin 

kunnen bereiden. Als zij naar huis gaan, krijgen zij altijd een tas mee met 

voedingsmiddelen.

Stelt u zich eens voor hoeveel zorgen  
uw gift wegneemt voor een gezin… 
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Geef ook andere kinderen zoals Maria en 

Ezequiel een toekomst. Met € 15 helpt u al 

een kindje 1 maand lang met een tas met 

gezonde en voedingsrijke producten! 

De tas die levens redt

• Rijst
• Bonen
• Suiker
• Noedels
• Olie

Wat zit er in de tas?

Naira woont met haar gezin in een kleine hut in de 
jungle. Omdat zij tijdens haar zwangerschap veel 
belangrijke bouwstoffen tekort kwam, werd haar 
tweeling ver onder normaal gewicht geboren.

Toen Naira voor het eerst in ons centrum voor ondervoede 
kinderen kwam, waren Maria en Ezequiel er erg slecht aan 
toe. Zwak en apathisch. Ze moesten snel geholpen worden, 
zodat er nog kans was op herstel en een normale ontwikkeling. 

Het kostte Naira veel doorzettingsvermogen om iedere 
maand met haar tweeling de lange reis naar ons centrum te 
maken. Maar ze hield vol! En niet voor niets: na een half 
jaar zagen Maria en Ezequiel er al veel gezonder en ster-

ker uit. Wat een verschil!

Geef ook andere kinderen zoals Maria  
  en Ezequiel een toekomst.
Met € 15 helpt u al een kindje 1 maand lang! 

• Bloem
• Maismeel
• Melkpoeder
• Vitamines en andere 
  voedingssupplementen

Slechts 

15 
euro!


