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Alsjeblieft, help ons!
“Het gaat niet goed hier. Alsjeblieft, help ons!” Esteban Niemira stuurde
ons deze noodkreet vanuit Bolivia. De Amazonefamilies zijn zeer hard
getroffen door de coronacrisis, daarom sturen wij u vandaag deze speci
ale nooduitgave van Pando Report. Misschien hebt u zelf ook dierbaren
verloren in deze moeilijke tijd en hebt u veel verdriet. Weet dat wij
aan u denken! Wellicht is uw situatie heel anders en bent u in staat om
de Amazonekinderen vandaag te helpen. Dan hebben wij u heel hard
nodig. Leest u mee? ●

“Met één hand achter mijn
rug gebonden” Door bisschop Eugenio Coter
Hier in het Boliviaanse Amazonegebied zijn families zwaar
getroffen door de crisis als
gevolg van het coronavirus.
Zij hebben dringend hulp
nodig. Omdat zij in deze tijd
niet kunnen werken, hebben
zij geen inkomen en dus lijden
zij honger. Hier is geen sociaal
vangnet zoals in Nederland,
daarom heb ik de pastors van
de verschillende parochies laten
weten dat Stichting Amazone
Kinderen hen zal bijstaan om
mensen in nood te helpen.
De eerste noodzakelijke stap is
het distribueren van voedsel en
medicijnen. Projectcoördinator
Esteban heeft een plan uitgewerkt
om dit zo efficiënt en snel moge
lijk te doen. Hij heeft van de auto
riteiten speciale toestemming
gekregen om zich van maandag
tot en met vrijdag van 8:00 tot

Wilt u hen troosten en bemoedigen met uw hulp?

12:00 uur naar buiten te begeven.
“Ik ben blij dat we hulp kunnen
bieden, maar het voelt alsof ik dit
doe met één hand achter mijn
rug gebonden,” vertelde hij mij.
Lieve vrienden van de Amazone
kinderen, wilt u vandaag uw
handen
uitstrekken
en
de
berooide families hier troosten en
bemoedigen met uw hulp? Dank
u dat u zo’n vriend wilt zijn! ●

UITGELICHT

VOEDSELNOODHULP voor de allerarmsten
Dringend nodig: € 19.200

Door de verordeningen in verband met het coronavirus mag
niemand zijn huis verlaten. Voedselvoorraden hebben deze mensen
niet. Vooral kinderen en ouderen lijden nu honger. Hoe kun je in een
uitgestrekt gebied als de Boliviaanse Amazone de allerarmsten die in
ernstige nood verkeren het best helpen?
Wij hebben een programma opge
zet om zo efficiënt mogelijk voed
selnoodhulp te bieden vanuit de
parochies in ons hele werkgebied:
Cobija, Porvenir, Puerto Rico, El
Sena, Guayaramerín en drie loca
ties in Riberalta - de Nuestra Señora
del Carmen parochie, de Cristo
Rey parochie en bij de studio van
Radio San Miguel. We sturen elk
van deze 8 locaties € 800, waar
van we verwachten dat het genoeg
geld zal zijn om voor ongeveer
40 tot 60 gezinnen voedsel aan te
schaffen. Dit is de eerste fase en
dat kost € 6.400.
Als eenmaal bekend wordt dat wij
voedselnoodhulp geven, zullen er
meer mensen naar gaan vragen.
Daarom zullen we deze hulpopera
tie nog zeker tweemaal herhalen.

Het bedrag waar wij nu uw steun
voor vragen is dus € 19.200. Wij
hopen zo op uw snelle hulp!
Iedere contactpersoon (zie bijge
sloten flyer) schaft voorraden aan
waar hij maar kan en deelt de
hulpgoederen uit aan de meest
behoeftige gezinnen. Wij hebben
benadrukt dat het belangrijk is
dat zij ons foto's en documenta
tie sturen, zodat wij die met u als
donateurs kunnen delen.
De pakketten die wij voorbereiden,
kosten € 16 per stuk en worden
verdeeld onder 50 gezinnen per
distributiepunt, dat zijn dus 400
gezinnen. Dit voedselpakket kan
een gezin maximaal enkele dagen
helpen. Maar veel mensen hebben
echt bijna niets, dus dit is voor hen
echt de enige redding. De tweede

en derde fase van de voedseldis
tributie plannen we liefst zo snel
mogelijk in. Misschien moeten we
daarna verder doorgaan. Doet u
mee aan de actie? Op het inlegvel
leest u hoe. ●

In de studio en op de weg
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta
Behalve het coördineren van het gehele hulpprogramma, heb ik
persoonlijk de leiding over de inspanningen vanuit de studio van
Radio San Miguel. De radio is een krachtig middel om zoveel mogelijk families in hun huizen en hutten te bereiken, daarom werk ik
graag met het radioteam samen.
We maken voedselpakketten met
rijst, noedels, ingeblikt vlees,
eieren, zout, bakolie in en al het
andere wat we kunnen aanschaffen

of wat mensen hier willen done
ren. Eieren zijn moeilijk te krijgen,
maar een dame die eigenaar is van
de kippenboerderij heeft onze
oproep op de radio gehoord en ons
toen een paar dozen eieren recht
streeks verkocht. We zijn vanmor
gen naar de boerderij geweest om
ze op te halen. Als we de voedsel
pakketten wegbrengen, moeten
we een beetje improviseren, want
de uren dat we eraan kunnen
werken zijn extreem beperkt. We
worden overal aangehouden bij
controleposten. Vandaag werden

we 11 keer gecontroleerd op onze
toestemmingspapieren. Het is
logistiek moeilijk en emotioneel
zwaar, maar we doen ons best om
de mensen te bereiken die het het
hardst nodig hebben.
Ik hoop echt dat u, onze Neder
landse vrienden, snel wilt helpen.
Dank u allemaal! God zegene u,
onze ruimhartige, meelevende
donateurs. ●
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Zorgen en dankbaarheid

Door: em. bisschop Luis M. Casey

De Amazonebevolking heeft het nu moeilijker
dan ooit en mijn zorgen zijn zeer groot. Als het
voorschrift van de Boliviaanse regering om thuis
te blijven eindelijk wordt opgeheven, zullen vele,
vele arme families aanspraak maken op de hulp
die wij bieden vanuit de klinieken en onze voedsel

distributiecentra. Nu al is er veel geld nodig om
medicijnen en voedsel uit te kunnen delen. Uw
hulp vandaag is daarom dringend nodig. Dank u
voor uw liefde en hulp voor de Amazonefamilies!
U bent daarmee werkelijk een antwoord op mijn
gebed.

Stille gedachten en innigste wensen
Wij merken dat meer mensen nu nadenken over hun eigen bestaan. Er spelen allerlei vragen
door hun hoofd: “Wat als mij iets overkomt? Wat laat ik dan achter voor mijn dierbaren?
Komt alles waar ik altijd zo zuinig op ben geweest wel op de juiste plek?”
Notarissen zien een toeloop van mensen die hun
testament willen laten opstellen. Deze mensen willen
graag dat hun innigste wensen zorgvuldig worden
vastgelegd. Speelt dit ook door uw hoofd? Dat zou
zomaar kunnen. Misschien hebben de Amazone
kinderen ook wel een plekje in die stille gedachten.
Aarzelt u dan vooral niet om ons eens te bellen. We
kunnen hier met u over praten en we hebben ook een
informatiefolder voor u beschikbaar. Belt u ons op
telefoonnummer 079-3620703 voor een gesprekje, of
om de gratis brochure aan te vragen. Dat kan gerust.
Wij staan u van maandag tot en met vrijdag tussen
10:00 en 14:00 uur graag te woord.

Marieke en Monniek, secretariaat

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

Als kinderen een plekje hebben in je hart.

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 om met anderen te delen.

IN ACTIE VOOR BOLIVIA!

VOEDSELNOODHULP voor BOLIVIA
Het is moeilijk en verdrietig, maar met uw hulp kunnen
wij de mensen bereiken die dat het hardst nodig hebben.
Uw medeleven en steun zijn voor hen onmisbaar!
Hebt u het gehoord? Onze pastors luiden allemaal de noodklok. Zij vertellen ons
dat er werkelijk een enorme behoefte is aan voedselhulp. We kunnen niet overal
tegelijk zijn, maar we doen alles wat in ons vermogen ligt om te helpen.

Slechts

1eu6ro!

Maakt u dit alstublieft mogelijk!
Kunt u het missen, doe dan alstublieft mee!
Een voedselpakket voor 1 gezin kost 16. De noodhulp zal zeker tot het einde van dit jaar nodig zijn.
Alleen met uw hulp kunnen we aan de slag.
Het zijn 400 van de allerarmste gezinnen die wij
met deze voedselnoodhulp kunnen bereiken –
als u ons hierin ondersteunt.

Doe alstublieft een eenmalige gift met de bijgevoegde acceptgirokaart óf
vul hieronder uw machtiging in voor automatische incasso.

JA, ik help graag mee met voedselnoodhulp voor Bolivia
Ik geef u hierbij toestemming om onderstaande gift per
automatische incasso van mijn rekening af te schrijven:
16 euro per maand tot wederopzegging
16 euro per maand tot het einde van dit jaar


euro per maand (ander bedrag) tot wederopzegging

Ja, ik doe mee met deze actie en ontvang daarom graag:

M/V

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
IBAN:
Handtekening:

Datum:

de Amazonekinderen legpuzzel (294 stukjes)
de dvd met de documentaire over de Amazonekinderen

Namens de families: heel veel dank voor uw vriendschap en hulp!

/

/

Zij zorgen voor de distributie van voedsel
en danken u hartelijk voor uw steun:
Riberalta
Subirana
José Luis Mamani
Hilder Sosa
Esteban Niemira

Guayaramerín
Juan Elías Ciripi

Porvenir
Jorge Enrique Carbaja

Cobija
Gabriela Habu en
Cristina Crua

l Solano

Puerto Rico
Zuster Marta
El Sena
Mario Panduro Manu

Esteban schrijft:

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Deze flyer behoort bij Pando Report 3 - 2020, een speciale nooduitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer.

N2002

“Ik sprak vanmiddag via de telefoon met pater Ricardo in Guayaramerín. Hij vertelde mij dat er nog véél meer hulp nodig is.
De armoede onder de families is ook daar enorm. Er ging een
politie-escorte mee met hun voedseltransport omdat er mensen
waren die met geweld de voedselpakketten probeerden te stelen.
Pater Ricardo beloofde mij een verslag te schrijven van het hele
verloop van de hulpactie. Ik zal dat later met u delen. De regering van Bolivia heeft zojuist de verplichte quarantaine verlengd
tot eind mei. Dat betekent nog langer geen werk en geen inkomen voor heel veel gezinnen.
De politie en het leger hebben rivierovergangen en toegangswegen afgesloten. Alleen hulpverleners en leveranciers van levensmiddelen mogen erdoor. Ik heb vanwege deze hulpactie
óók toestemmingpapieren gekregen, dus ons werk kan doorgaan!”

Dank u, dat u meedoet met deze hulpactie!
Vul de voorzijde in met duidelijke blokletters en
stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Stichting Amazone Kinderen
Antwoordnummer 10073
2700 VB ZOETERMEER

Wij steunen op u, wetende dat u een speciaal plekje
in uw hart hebt voor de Amazonekinderen!
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 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.

