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Samen bouwen
In juni en juli van dit jaar hebt u er misschien al over gelezen: we
bouwen in Riberalta een school voor gehandicapte kinderen. Misschien
hebt u er zelfs al een gift voor gedaan en toen een dankbrief van ons
ontvangen. We zijn erg blij met alle steun, maar we zijn er nog niet.
Daarom gaat Pando Report vandaag opnieuw over dit bijzondere
bouwproject. Laten we samen verder bouwen! Net zolang tot alles
klaar is en we de nieuwe school feestelijk in gebruik kunnen nemen.

Een grote vreugde
Door em. bisschop Luis M. Casey
Die ene dag in 1995 zal ik nooit vergeten, de dag dat we in Riber
alta het centrum voor gehandicapte kinderen officieel openden.
We noemden het Nuevos Horizontes, nieuwe horizonnen.
In westerse landen is het normaal
dat er voor gehandicapte kinderen zorg en aandacht is, maar hier
was dat absoluut niet het geval.
Gehandicapte kinderen werden
uit schaamte door hun families
verborgen gehouden. Als hun
ouders naar hun werk gingen,
werden de kinderen aan hun lot
overgelaten of aan de zorg van
een grootmoeder of buurvrouw.
Wat een pijn en ontberingen
hebben deze kinderen geleden!
Maar nu: ieder bezoek aan het
centrum is een grote vreugde voor
mij, want ik vind het geweldig om
de vrolijke, blijde gezichtjes van
de kinderen te zien. In 1995 en
later in 2014 hebt u, onze vrienden in Nederland, de bouw en
de uitbreiding van het centrum
mogelijk gemaakt. Nu is het hoog
tijd voor de volgende stap, een
school voor speciaal onderwijs.

Velen van u hebben er al een
kleinere of heel grote gift voor
gedaan. Toch vandaag opnieuw
een oproep, want we zijn er nog
niet. Doet u mee? Dank u, dat we
op uw bijzondere vriendschap
mogen rekenen! ●

Detail van de bouwtekening voor de nieuwe AREEC school voor gehandicapte kinderen.

UITGELICHT

Bouwproject: AREEC School voor Speciaal Onderwijs
Totaal begroot: € 262.980 • Reeds ontvangen: € 83.985 • Nog nodig: € 178.995
Zoals u weet, bestaat de hulpverlening door Stichting Amazone
Kinderen uit drie onderdelen: onderwijs, medische zorg en jonge
renwerk. Deze nieuwsbrief licht steeds een van de onderwerpen uit,
zodat ze allemaal een keer onder uw aandacht komen.
Onder ONDERWIJS in ons visiedocument kunt u dit lezen:
“Onze onderwijsprogramma’s zijn
erop gericht om het onderwijs
te verbeteren en toegankelijk te
maken voor alle kinderen. Jongeren stimuleren wij om beroepsonderwijs te volgen en hun kennis
en vaardigheden daarna in dienst
te stellen van de eigen gemeenschap.” Alle kinderen en jongeren dus. Oók de kinderen die niet
makkelijk meekomen. Kinderen
met blindheid, doofheid, spasmen,
syndroom van Down, autisme.
Juist zij hebben een speciaal plekje
in het hart van bisschop Casey.
Ook in het uwe?
In de loop der jaren hebben wij
een groep zeer kundige leerkrachten voor het speciaal onderwijs
kunnen aanstellen. Waar aanvan-

kelijk schroom was bij ouders en
verzorgers, vertellen de families
het nu aan elkaar door: “De meesters en juffen van bisschop Casey
verrichten wonderen”. Ja, het is
ook echt een wonder als je een
ontoegankelijk kind van 5 jaar voor
het eerst hoort praten, als een blind
jongetje braille leert gebruiken, een
doof meisje zich in gebarentaal kan
uiten. Zo groeide het aantal kinderen in de speciale klassen. Omdat
zij geen eigen gebouw hebben,
maken de leerkrachten nu gebruik
van lokalen op de reguliere school,
maar daar is nauwelijks ruimte
voor rolstoelen en er zijn geen
geschikte faciliteiten. Bovendien is
het er voor de kinderen veel te vol
en te rumoerig.
Vorig jaar werden er plannen
gemaakt voor de bouw van een

eigen school en dit jaar is het dan
echt zover! Het bisdom heeft een
stuk grond in het centrum van
Riberalta beschikbaar gesteld en de
bouwtekeningen zijn klaar. Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden
gestart en kan men spoedig gaan
metselen. Dankzij onze campagne
in juni en juli hebben wij al vele
giften mogen ontvangen, maar
nog niet genoeg voor het gehele
gebouw. Omdat dit zo’n belang
rijk project is, brengen we het nu
ook met deze nieuwsbrief onder
uw aandacht en we hopen op uw
royale steun. Alvast heel harte
lijk dank voor uw gift! ●

Van het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta

De overheid heeft ons gemeld
dat de scholen snel weer zullen
opengaan, maar we hebben onze
twijfels. Het coronavirus maakt
nog iedere dag slachtoffers en de
ziekenhuizen hier zijn er totaal
niet op ingesteld. Er wordt geld

ingezameld voor een beademingsinstallatie in het ziekenhuis, maar
er is niet eens zuurstof. De mensen
mogen een aantal uren per dag
op straat, maar daarmee worden
besmettingen natuurlijk niet voorkomen. Ook een aantal van onze
vrijwilligers is ziek geworden. De
distributie van overlevingspakketten voor de allerarmste families gaat
nog steeds door. Wij zijn u intens
dankbaar voor uw hulp daarbij. En
toch, ondank alles, is de bouw van
de AREEC School van start gegaan.
De mensen houden zich vast aan
iets goeds, iets positiefs. De bouw
van deze school, middenin de
stad, is dat zeker! Het is een baken
van hoop in deze moeilijke tijd.

Over het bouwplan hebben we veel
nagedacht en overleg gepleegd.
De school moet immers bestand
zijn tegen de seizoensregens en de
felle zon. Op het terrein moet een
woning komen voor de conciërge.
De akoestiek in de lokalen is belangrijk, evenals een plek buiten waar
ouders hun motorfietsen kunnen
neerzetten als zij hun kinderen
brengen. Er zal voldoende speelruimte moeten zijn, en nog veel
meer. Op de flyer vindt u hierover
meer informatie. Voor alle onderdelen hebben wij uw hulp nodig.
Ik hoop dat u net zo enthousiast
bent als wij en dat ook u wilt
deelnemen aan dit prachtige,
hoopgevende bouwproject. ●

Berichten van het secretariaat
Voedselpakketten
Briefje van een donateur:

Een volwaardige plek
in de samenleving
Door: bisschop Eugenio Coter
Ieder mensenkind heeft iets moois bij te dragen aan
de maatschappij, en sommigen hebben gewoon wat
extra hulp nodig bij de ontwikkeling van hun gaven
en talenten. Ik heb eindeloze bewondering voor
degenen die dit AREEC-programma vanuit het niets
hebben opgebouwd tot het bloeiende, essentiële
programma van nu, dat zovele families hier ondersteunt. Om die reden zijn wij als kerk zo blij dat we
onze bijdrage konden leveren in de vorm van het stuk
land waarop de school gebouwd wordt. Wij blijven
ons daarnaast inspannen om gehandicapten te ondersteunen met goed onderwijs, zodat zij een volwaardige plek in de samenleving kunnen innemen.
Dankzij het AREEC-programma kunnen we de jongens
en meisjes en hun families leren dat zij niet alleen
recht hebben op zorg en onderwijs, maar ook de plicht
om op hun eigen wijze een bijdrage te leveren aan een
meer productieve en rechtvaardige samenleving.
Dank u voor uw hulp daarbij!

Als medeweker van de voedselbank zie
ik veel mensen in armoede voorbijkomen
;
ik ken hun verhalen en problemen
en
ik ben trots op de hulp die wij deze
mensen kunnen bieden. Maar…wat
ik
in uw EXTRA Pando Report lees, vin
d
ik echt ver schrikkelijk! Vandaar mij
n
bescheiden bijdrage. Ik hoop dat er
veel
donateurs van Amazonekinderen net
als ik positief op uw oproep reageren.
(Dhr. J.W.)
Nou, dat is zeker gebeurd en daar zij
we
u en al die andere lieve vrienden enor
m
dankbaar voor. De act ie heeft maar
liefst
ruim € 32.758 opgeleverd. Daar zijn
we stil van! Dat betekent dat Esteba
n
de distributie van voedselpakketten
naar families in de stad, maar ook naa
r
dorpen ver daarbuiten, kan uitbreide
n
en dit kan volhouden tot aan het ein
de
van dit jaar.
Veel dank aan u
allen namens de
Amazonefamilies!

Wilt u het werk van Stichting Amazone
Kinderen van dichtbij bekijken?
Bestel onze documentaire op dvd op 079-3620703,
dan sturen wij deze gratis naar u toe.

Pro Vida zoekt nog steeds
een sponsor
Pro Vida is een van onze klinieken in Riberalta. In de
kliniek wordt gebruik gemaakt van geneeskrachtige
planten, mineralen en andere natuurlijke grondstoffen die hun nut en geneeskracht door de jaren heen
bewezen hebben. De kruidendranken en kompressen
geven verlichting bij typisch tropische huidproblemen en chronische aandoeningen. Ieder jaar worden
meer dan 2.000 mensen door Pro Vida geholpen. Het
zijn vooral ouderen uit de oerwoudstad Riberalta zelf,
maar ook uit dorpen en gehuchten in het omringende oerwoud. Deze mensen – veelal nakomelingen
van oude indianenvolken - zijn zo arm, dat zij de
behandelingen niet kunnen betalen. Zuster Nelsa en
haar assistentes vragen dringend om uw hulp. Dit
jaar hebben wij zeker € 8.910 nodig. Wilt u dit jaar
Pro Vida’s sponsor zijn?
Dan kunt u dit bedrag overmaken op onze IBAN:
NL18 ABNA 040 9923 885 ten name van Stichting
Amazone Kinderen, onder vermelding van Pro Vida
2020. U ontvangt van ons een dankbrief met sponsor
certificaat. Hebt u eerst vragen? Bel ons gerust. We
zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10 en 14 uur op
telefoonnummer 079-3620703.

Zuster Nelsa en wij zien uit
naar uw reactie!

Hersteloperaties
Namens dokter Mario Villalba willen we u ervan
op de hoogte brengen, dat de hersteloperaties bij
kinderen met hazenlipjes en klompvoetjes door het
coronavirus dit jaar niet door kunnen gaan. De
meeste patiëntjes zijn zeer kwetsbaar en dr. Mario wil
geen enkel risico nemen. Sommigen van u steunen
dit medische hulpproject ieder jaar met een bijzondere bijdrage. Voor de kinderen en hun ouders is dit
verdrietig nieuws in een toch al zo moeilijke tijd.
We hopen dat het virus snel bestreden kan worden,
zodat de operaties kunnen worden hervat. Hiervan
houden wij u uiteraard op de hoogte.

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 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.

SAMEN MET U BOUWEN WE IETS GEWELDIGS!

ijs
AREEC School voor Speciaal Onderw
ad
Asociación Riberaltana de Educación Espacial en la Comunid

Aan het onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk
gehandicapte kinderen is in de afgelopen jaren hard
gewerkt, dankzij de inzet van met name bisschop
Luis M. Casey. “Deze kinderen hebben een speciaal
plekje in mijn hart,” zegt hij altijd. Maar… een eigen
schoolgebouw hebben zij niet.
Nu krijgen zij les in verschillende veel te kleine, soms
geïmproviseerde lokalen, verspreid over de stad. Dat geeft
veel onrust. Vooral voor de kinderen met autisme is dit
heel belastend. Wat willen we graag een school voor hen
bouwen!

Oók voor de blinde Victor Gabriel:
t
Bij ons leerde hij braille en lopen me
,
een stok. Victor Gabriel is zachtaardig
leergierig en intelligent. Hij heeft
rust en ruimte nodig om zich
verder te kunnen ontwikkelen.
Op de nieuwe school kan dat!

Voor wie precies?
→ 95-110 gehandicapte kinderen tot 18 jaar die basisonderwijs krijgen.
→ 26 gehandicapte jongeren van 18 tot 25 in de sociale werkplaats.
→ 30 kinderen die nu alleen thuis ondersteuning krijgen.
→ Voor ouders en verzorgers die grote behoefte hebben aan steun en advies.
→ En voor kinderen die nu nog geen hulp krijgen, maar dat zo heel hard nodig hebben.

Doet u mee? Dat kan bijvoorbeeld zo:
€ 31,50
€ 135
€ 45
€ 180

Voor boeken en educatief spelmateriaal.
Bijdrage voor daken die regen en fel zonlicht tegenhouden.
Voor een brede deur of een venster.
Als gift voor een aangepaste schommel of een klimrek.

Heel hartelijk dank voor uw liefdevolle gift!

U kent Oti vast nog wel, het onhandelbare
meiske dat haar ouders tot wanhoop dreef.
Maar, toen zij door onze medewerkers
geduldig en met veel liefde en kunde werd
begeleid, maakte zij een miraculeuze
ommekeer door. Dat speciale aandacht en
bijzonder onderwijs echt werken, bewijst
onze Oti. Wat ziet zij uit naar deze
nieuwe school!
H

U

E

R

T

A

DE BOUWTEKENING

6,00

B

U

H

E

R

T

A

A

L

T

A

1,84

1,95

2,85

2,05

BAÑO M

3,10

BAÑO

3,18

+0.70

1,24

2,90

1,08

0,97

0,47

1,80

2,55

1,85

LAVANDERIA

6,00

0,60

DORMITORIO

0,90

1,80

1,95

0,90
2,10

0,90

6,00

4,00

1,40

1,80

1,85

1,05

2,90

4,60

1,20

1,85
0,15

5,95

H

3,55

E

R

T

A

COMEDOR

6,00

1,80

1,85

6,00

U

7,70

BAÑO H

+0.35

ESTAR

2,90

2,00

2,85

4,90

1,30

1,25

A

volleyball oficial

5,85

Juegos
infantiles 8 a +

area de
competencia

UTILERIA

UTILERIA

JUEGOS Y COLUMPIOS

Juegos
infantiles 5-7

5,85

0,47

5,90

SNACK

2,40

6,00

MATERIAL
LIMPIEZA

6,00

4,10

1,86

0,90

A

basketball oficial
franja
libre

galeria

BLOQUE NIÑOS PEQUEÑOS
4,05

6,00

3,00

0,47

7,00

6,00

8,27
8,73

1

18 alumnos
34.36 m2
muebles 15 y +

5,85

AULA

18 alumnos
34.36 m2
muebles 15 y +

18 alumnos
34.36 m2
muebles 15 y +
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AULA

AULA
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4

Muebles 7-12 Años

34,32 m2
Niños
pequeños
Muebles:
5-7 años

Niños
Pequeños

25 ALUMNOS
48.33 M2
Muebles 12 -15
15 y+

30 alumnos
51.19 m2
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18 alumnos
34.36 m2
muebles 15 y +
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A
Area multiuso para
sillas público ó actuación
teatro espontáneo
psicodrama, juegos,
música baile etc..

Escenario / Asiento
de madera h 45 cm.

Espera

Baños
niños

SALA PROFESORES

Ventana alta

6,00

Ventana alta

Ventana alta

Reuniones con padres
Consultas y
tratamiento
psicológico.

Baño Prof.

DIRECCIÓN

Reuniones con padres
Consultas y
tratamiento
psicológico.

6,00

Credenza y Overhead

estacionamiento motocicletas

Baño Prof.

SECRETARÍA
archivo

2,80

mat
limpieza
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profesores y personal

8,00

INGRESO Y SALIDA
NIÑOS PEQUEÑOS
Y SUS PADRES

Area multiuso para
sillas público ó actuación
teatro espontáneo
psicodrama, juegos,
música baile etc..

6,00

6,00

INGRESO Y SALIDA
ALUMNOS

6,00

6,00

6,00

Niños pequeños
Niños pequeños
Niños mayores

PLANTA BAJA 1:100

INGRESO Y SALIDA
ALUMNOS Y PROFESORES

Administración
Padres de familia
Texturas de piso para indicar
lugares y funciones

DE BEGROTE KOSTEN
Grondwerkzaamheden, leggen van fund

eringen en leidingen

Waterpomp en waterleiding naar de dive

rse ruimten

Daken en overspanningen van buitenspe

Vensters en extra brede deuren

elruimte

Elektra
Stoelen, tafels, boekenkasten, educatief

spelmateriaal, leermaterialen

€ 94.500
€ 22.500
€ 4.500
€ 13.500
€ 45.000
€ 18.000

€ 31.500
3x → € 2.160
Keukenmeubilair en -inventaris
€ 4.500
Aangepaste toiletten en sanitair
20x → €
225
Aanleg buitenspeelplaats met speciale
schommels en klimrekken
€ 18.000
Totaal nodig
€ 262.980
Jaarsalaris onderwijsassistent

______________________________

____+

Donateurs die € 1.000 of
meer bijdragen, ontvangen
een certificaat van deelname.
Personen, instellingen of
fondsen die € 5.000 of meer
schenken, krijgen desgewenst
een vermelding in een van
de leslokalen.

Stichting Amazone Kinderen, bijlage bij kwartaalbrief Pando Report, augustus 2020. Meer info, zie www.amazonekinderen.nl.
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