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Beste lezer
Door deze nieuwsbrief leert u het
Boliviaanse Amazonegebied steeds
beter kennen. Daardoor weet u
misschien dat daar binnenkort
weer de regentijd begint. Veel
arme families trekken dan met
smalle bootjes de jungle in voor
de paranotenoogst. Hun kinderen gaan mee om te helpen. In de
jungle kunnen ze niet naar school
en goede voeding is er ook niet.

Deze ongunstige omstandigheden
veranderen kunnen we helaas niet.
De families ondersteunen kunnen
we wel. Dank voor uw hulp daarbij!

Het went nooit!
Door: bisschop Eugenio Coter
Aan de aandacht die wordt gegeven
aan de zwakkeren van de samenleving kun je zien hoe het met een
land is gesteld. Is het er arm, zoals
in Bolivia, dan zijn het de kinderen, gehandicapten en hulpbehoevenden in het algemeen die als
eerste tekort komen aan voedsel,

medische zorg en onderwijs. Ik
zie dat hier elke dag om mij heen
en het went nooit. Veel kinderen
hier zijn ondervoed en dus kwetsbaar. Al vroeg verlaten ze de school
omdat ze moeten werken. Maar,
zonder onderwijs zullen zij nooit
in staat zijn om deze cirkel van
armoede te doorbreken.
Als donateurs van Stichting
Amazone Kinderen maakt u
met elkaar mogelijk dat wij hier
aan de armste families gezondheidszorg en onderwijs kunnen
bieden. Want alleen samen met
u kunnen wij deze kansarme
kinderen helpen. Onze hulpprojecten draaien weer op volle
toeren. Vandaag lichten wij er
een voor u uit: de gezondheidskliniek in Riberalta. We hopen op
uw royale steun voor het werk van
dokter Oscar. Namens hem en zijn
team alvast heel hartelijk dank
voor uw gift van vandaag!

UITGELICHT

Gezondheidskliniek in Riberalta
Project H21-Ri01 • Nodig in 2021: € 39.360
In coronatijd zijn véél meer mensen ziek geweest en overleden dan
de officiële tellingen laten zien, vertelde dokter Oscar Fernandez ons.
De begraafplaatsen aan de rand van het oerwoud liggen vol. Het leven
in Pando komt nu langzaam weer op gang, maar de samenleving is
hard geraakt. De armoede is toegenomen.
Tijdens de lockdown was onze
kliniek gesloten, maar nu is het
weer een komen en gaan van
zieke en gewonde volwassenen
en kinderen. De dokter werkt
hard om iedereen te helpen. Met

iedere wond die hij desinfecteert
en iedere antibioticakuur die hij
verstrekt, worden mensenlevens
gered. Ja, want een open wond en
een darminfectie die niet worden
behandeld kunnen zomaar levensgevaarlijk worden.
Een bezoek aan onze dokter is niet
duur, het kost maar 10 Boliviano’s.
Dat is iets meer dan 1 euro. Sommige
patiënten betalen met een paar
eieren, en wie echt niets kan missen,
ontvangt onze hulp gratis. Nee,
dokter Oscar en zijn team sturen
niemand met lege handen weg.
Geeft u vandaag alstublieft ruimhartig uw steun, zodat onze
gezondheidskliniek het levensreddende werk kan voortzetten.
Wat doen wij met uw steun?
-
bescheiden salarissen van arts,
verpleegkundigen en apotheker

Van het werkveld
Welkom Mario Greselin!
Graag stellen we hierbij onze
nieuwe projectcoördinator aan u
voor. Zijn naam is Mario Greselin
en hij komt uit Venetië, Italië.
Mario is 67 jaar en gepensioneerd.
Hij spreekt Italiaans, Spaans en
Engels.
Vroeger reisde hij als landbouwkundige de wereld rond voor de
ontwikkeling van technologie in
de wijnindustrie. Na zijn pensionering heeft hij als vrijwilliger veel
ervaring opgedaan bij missionaire
hulpprojecten in onder andere

Arme families moeten grote afstanden
afleggen door het oerwoud om bij onze
gezondheidskliniek hulp te krijgen voor
hun zieke kind.

- kantoorbenodigdheden, schoonmaakmiddelen en onderhoud
van de kliniek
-
bevoorraden van de apotheken
met medicijnen, verbandmiddelen en instrumenten
Hartelijk dank voor uw liefdevolle gift!

Mario Greselin

Mozambique, Madagaskar, Turkije,
Peru en Bolivia. Bisschop Eugenio
Coter vroeg Mario naar Bolivia te
komen, omdat Esteban Niemira
– onze vorige projectcoördinator
– onlangs met zijn gezin naar
de Verenigde Staten is verhuisd.
Wij zijn blij dat Mario zich met
enthousiasme wil inzetten voor de
coördinatie van de hulpprojecten
van Stichting Amazone Kinderen.
Wij wensen hem een goede tijd in
Bolivia. U gaat ongetwijfeld meer
van hem horen.

Berichten van het secretariaat
Uw giften volledig aftrekbaar maken
Voor u als trouwe donateur kan
het fiscaal aantrekkelijk zijn om
uw giften aan Stichting Amazone
Kinderen als periodieke schenkingen te laten vastleggen. U
maakt uw giften daarmee namelijk volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.

Een van de voorwaarden die de Belastingdienst daarbij stelt is dat u
minimaal vijf jaar lang steeds eenzelfde bedrag schenkt. Voor onze
hulpprojecten betekent het, dat die voor de komende vijf jaar verzekerd
zijn van uw steun. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de kinderen die
u daarmee helpt met onderwijs en medische zorg.
Vraag de formulieren vandaag nog bij ons aan op 079-3620703
(bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10:00-14:00 uur) of stuur
een e-mail naar info@amazonekinderen.nl.

Giften met een gouden randje:
09-09-2021
24-08-2021
17-08-2021
06-08-2021
26-07-2021

€
€
€
€
€

417,15
5.000
5.000
20.000
4.000

Diaconie Prot. Gem. Dronten
Legaat W.J.B. uit Schipluiden
Hr. M.F.F. namens overleden zuster
Mw. H.M.C.S.
Anna Muntz Stichting

Algemene doeleinden
Algemene doeleinden
Bouw AREEC-school
Bouw AREEC-school
Studiebeurzen

Gratis te bestellen
Amazonekinderen DVD
en jaarkalender 2022
KALENDER 2022

BOLIVIA

Afscheid
H2103 AKN Kalender_2.indd 1
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Hebt u onze documentaire “Over Leven in de
Amazone” nog nooit bekeken? Bestel hem dan
nu gratis op DVD. Ook de Amazonekinderen
jaarkalender voor 2022 kunt u nu bij ons
aanvragen. Bel ons op 079-3620703, op een
werkdag tussen 10:00 en 14:00 uur, of stuur uw
verzoek naar info@amazonekinderen.nl,
dan sturen wij de DVD en/of
de jaarkalender 2022 gratis naar u toe.

Zoals u hebt kunnen lezen, hebben we onlangs
afscheid genomen van Esteban Niemira. Esteban
is met zijn vrouw Gabriella en zijn kinderen
Magdalena en Luis naar de Verenigde Staten teruggekeerd om zijn oude beroep als advocaat weer
op te pakken. Dertien jaar lang heeft Esteban zich
ingezet voor de coördinatie van onze hulpprojecten in Bolivia. Wie onze documentaire “Over leven
in de Amazone” heeft gezien, weet dat dit beslist
geen makkelijke job voor hem was. Wij zijn hem
dan ook enorm dankbaar voor zijn toewijding aan
het welzijn van de Amazonebevolking en voor de
indringende wijze waarop hij steeds verslag deed
van de ontwikkelingen op het werkveld. Wij zullen
Esteban missen en wensen hem en zijn gezin alle
goeds voor de toekomst.

Hersteloperaties
In ons vorige Pando Report vroegen wij uw aandacht voor de
operaties van 15 kleine kinderen.
Giovanna Capriles, directeur van
Centro Nuevos Horizontes, organiseert en coördineert ieder jaar
dit hulpprogramma.
Zij vertelde ons: “Als gevolg van
de coronapandemie hebben we de
geplande operaties van 2020 een
jaar moeten uitstellen. Hierdoor
was de situatie een beetje anders
dan in andere jaren. Drie kinderen
op de wachtlijst hebben we helaas
niet meer kunnen bereiken omdat
hun families in de tussentijd waren
vertrokken. We hopen dat zij
elders hulp krijgen. Bij de overige
kinderen zijn de operaties succesvol verlopen, ook bij de twee kindjes met brandwonden. Dr. Mario
Villalbe heeft weer bijzonder werk
verricht. Namens de ouders dank ik

hierbij alle vrienden in Nederland
die dit financieel mogelijk hebben
gemaakt. Dankzij hun hulp zullen
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Stichting Amazone Kinderen
Baron de Coubertinlaan 6 – 212
2719 EL Zoetermeer
Tel.: 079 -362 07 03

de kinderen een betere toekomst
tegemoet gaan.”

Woordzoeker
BOOM
BETERSCHAP
DOKTER
RIBERALTA
TABLET
VRIEND

PARANOOT
PLEISTER
AANDACHT
KLINIEK
TEST
VERBAND

HULP
BLOEI
BOLIVIA
APOTHEEK

Zet de overgebleven letters achter elkaar.
Wat staat er dan?

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.

Een dokter, een zuster en medicijnen
Doet u mee? We hebben veel geld nodig om de gezondheidskliniek in Riberalta draaiende te houden. Maar liefst
€ 39.360 voor heel 2021. Daarom vragen we u om hulp.
Wat kunt u vandaag doen om te helpen? Maak uw keuze:

Bijdrage van:
€ 15
€ 25
€ 55
voor medicijnen, verbandmiddelen,
instrumenten en laboratoriumonderzoek

Bijdrage van:
€ 15
€ 25
€ 55
voor bescheiden salarissen van
artsen en verpleegkundigen

Bijdrage van:
€ 15
€ 25
€ 55
voor kantoorbenodigdheden en onderhoud van de kliniek

Kies een bedrag en vul het in op de acceptgirokaart!
Nu de kliniek weer op volle toeren draait, hebben wij uw hulp
voor 2021 dringend nodig. Dank voor uw vriendschap!

Arme families zoeken hun heil bij
onze gezondheidsklinieken
Wie geen geld
heeft, hoeft niet
te betalen.

De klinieken zijn eenvoudig,
maar doelmatig ingericht.

Alle zieke en gewonde
kinderen zijn welkom.

Veel voorkomende
ziektes en
aandoeningen
zijn: tuberculose,
buikloop,
huidinfecties,
longontsteking,
astma en
malaria.

Soms moeten families
lange afstanden afleggen
om bij ons te komen.

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Deze flyer behoort bij Pando Report oktober – 2021, een uitgave van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer
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