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Brandi Salinas komt uit Riberalta. Zij startte haar opleiding Verpleegkunde aan de
plaatselijke hogeschool. Ze is nu in haar derde jaar en ze verwacht volgend jaar haar
studie af te ronden als gediplomeerd verpleegkundige.
Brandi: “Ik heb de studie Verpleegkunde gekozen omdat ik me
in het algemeen aangetrokken voel tot de medische wereld en
vanwege de mogelijkheden om mensen te helpen op een heel
directe manier. Mensen die ziek of gewond zijn hebben vaak
meer contact met verpleegkundigen dan met andere gezondheidswerkers. Dat geeft ons de mogelijkheid om zieken echt
te ondersteunen bij hun herstel.
De studiebeurs helpt me op verschillende manieren. Ten eerste
kan ik met de maandelijkse uitkering natuurlijk boeken, een verpleegsteruniform en goede
schoenen kopen en kopieën maken (we moeten veel kopiëren). Het helpt me ook om eten te
betalen en vervoer naar school en werk. We hebben school van maandag tot en met vrijdag,
van 7 uur ‘s morgens tot 2 uur ’s middags. Daarnaast hebben we nog andere groepsactiviteiten, onderzoeksprojecten, en ander huiswerk te doen. Dus al zou ik parttime werk kunnen
vinden, bijvoorbeeld in een winkel of iets dergelijks, dan zou ik daar nauwelijks tijd voor
hebben.
Met deze studiebeurs kan ik werken in de kliniek van het Vicariaat, en ook ben ik assistentverpleegkundige geworden bij dr. Fernandez in de Diabetes Kliniek. Ik help een groot aantal
diabetespatiënten hun ziekte onder controle te houden. Mijn begeleiders in de kliniek
begrijpen dat als ik voor mijn studie op school moet zijn, dat mijn werkschema op de kliniek
beïnvloedt. Dit gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, mag ik mijn werk op een andere dag
inhalen. Dat zou bij een andere, gewone baan niet mogelijk zijn.
Bovendien geeft deze studiebeurs mij de kans om op mijn vakgebied te werken: het
behandelen van patiënten, het beheren van medische gegevens en afspraken, en het helpen bij
de administratie van de kliniek en de apotheek. Deze ervaring is voor mij onmisbaar en de
praktische kennis heeft me echt geholpen bij mijn studie. Ik zou deze kennis en ervaring niet
hebben gekregen zonder studiebeurs. Daarnaast werk ik met patiënten met waarschijnlijk het
grootst en snelst groeiende gezondheids-probleem van onze regio, diabetes. We hebben hier
in het Amazonegebied meer medische professionals nodig om deze crisis te beteugelen en ik
zie mogelijkheden om te specialiseren op dit vlak. De studiebeurs en de mogelijkheden die ik
daardoor krijg, zorgen ervoor dat ik straks, als het hard nodig is, beschikbaar en toegerust
ben.

Nadat ik mijn diploma heb behaald, zal ik een baan moeten vinden. In dit geografische gebied
zijn banen moeilijk te vinden. Van een verpleegster wordt tegenwoordig verwacht minstens
een jaar vrijwillig, dus zonder salaris, te hebben gewerkt, om voor een betaalde baan in de
gezondheidszorg in aanmerking te komen.
Ik hoop de samenleving te helpen met mijn kennis en vaardigheden en door het niveau en de
professionaliteit in de verpleging te verhogen. Tegelijkertijd hoop ik op een leidinggevende en
toezichthoudende rol in de verpleging, zodat ik anderen kan begeleiden en onderwijzen over
gezondheidszorg in het algemeen. Ik hoop dat ik daarmee kan bijdragen aan een algehele
verbetering van de gezondheid van onze samenleving. En, zoals ik al zei, door deze jaren met
diabetespatiënten te werken, hoop ik te kunnen helpen dit grote gezondheidsprobleem in ons
gebied aan te pakken.
Ik wil u, gulle donateurs in Nederland, graag zeggen dat ik uw ondersteuning zeer waardeer.
Voor iemand zoals ik, afkomstig uit een arm gezin, betekent deze mogelijkheid heel veel. 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.”
__________________________________________________________________________________________
Roly Mamio is derdejaars student Bosbouw. Hij is begonnen met zijn studie aan de
plaatselijke hogeschool en hoopt deze over een jaar met succes af te ronden.
Roly: “Ik heb de studie Bosbouw gekozen omdat ik een
landbouwachtergrond heb. Mijn familie heeft een kleine
boerderij in het dorp Puerto Rico, hier in het departement Pando
en hoewel het geen aanzienlijk bedrag opbrengt, biedt het
voldoende inkomen voor mijn familie om van te leven. Ik heb dus
praktische ervaring in het boerenwerk, maar nu wil ik mijn
kennis gaan verdiepen met meer wetenschappelijke methodes en
toepassingen. Ik weet dat er altijd betere, efficiëntere en
duurzamere manieren zijn voor akkerbouw en veeteelt en ik wil
ze leren.
Na de middelbare school heb ik op het seminarie 6 jaar voor priester gestudeerd. Ik sta nog
steeds open voor die roeping, maar ik heb het seminarie verlaten om een beroep te kunnen
uitoefenen dat meer verbonden is met het platteland waar ik ben opgegroeid. Als ik ooit
geroepen word tot priester, dan wil ik een weg zien te vinden waar de kennis van het gebruik
en behoud van dit land samenkomt met het helpen van mensen om te leven in de genade van
Gods liefde.
Het belangrijkste waar deze studiebeurs mij bij helpt, is dat het mij geld verschaft om
schoolbenodigdheden te kopen, zoals onderzoekmaterialen, vervoermiddelen en andere
zaken die ik nodig heb om op school te kunnen blijven en mijn werk te doen. In ruil voor de

studiebeurs werk ik parttime in het Vicariaatskantoor. Hierdoor kan ik een sterke band met
de kerk behouden en de mensen van de kerk dienen met hun sacramentele, geestelijke en
praktische behoeften. Ik zou niet weten waar ik parttime werk zou kunnen vinden zonder
deze studiebeurs, en vooral niet hier in deze omgeving waar ik me zo thuis voel.
Als ik eenmaal mijn diploma heb gehaald, hoop ik een baan te vinden bij een organisatie of
bedrijf dat efficiënte en duurzame landbouwmethodes wil toepassen in de agrarische sector
van ons gebied. Ik heb gemerkt dat er niet genoeg opleiding en kennis is in de kleine
gemeenschappen van boeren die op het land werken in de jungle van Pando, en ze zijn niet
voldoende bezorgd om het regenwoud te beschermen voor de komende generaties. Er is een
zekere kortzichtigheid die gecorrigeerd moet worden door de mensen het belang te leren van
duurzaamheid. Om hierbij te helpen geloof ik dat het essentieel is om naar de mensen te gaan
en hen te helpen de voordelen hiervan in te zien. Een priester kan niet in zijn kantoor zitten
en wachten tot de mensen bij hem komen en God vinden. Nee, de priester moet er op uit gaan
en de mensen ontmoeten en tijd met hen doorbrengen. Voor mijn gevoel is dit dezelfde soort
bediening, mensen helpen hun land en zijn vruchtbaarheid te behouden voor de toekomstige
generaties. We moeten de mensen ontmoeten waar ze zijn en hen helpen een betere manier te
vinden. Ik hoop dat met mijn ervaring door het opgroeien op een boerderij, met mijn kennis
van mensen en met wat wetenschappelijke en technische vaardigheden, ik in staat zal zijn om
de omstandigheden op korte en lange termijn te verbeteren.
Deze studiebeurs maakt een groot verschil voor mij door de mogelijkheid om mij op de
inhoud van mijn studie te concentreren en niet achtervolgd te worden door het moeten
krijgen van allerlei baantjes hier en daar om maar genoeg geld te verdienen om op school te
kunnen blijven. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik weet dat de mensen in Nederland geven uit
hun eigen persoonlijke bronnen om deze studiebeurzen mogelijk te maken, en ik weet dat ze
graag willen dat ik succesvol ben. Dat is een blijk van hun vertrouwen en voor mij een bron
van inspiratie. De woorden ‘dank u’ lijken niet voldoende, maar dat is wat ik echt wil zeggen
aan de gevers: DANK U!”

Ramiro Chao Sanjinez komt uit een erg arm gezin in Riberalta. Zijn ouders hadden geen
geld om de kinderen naar school te sturen. Ramiro kwam in contact met bisschop Casey
en ging deelnemen aan een van de jeugdgroepen die Stichting Amazone Kinderen
financiert en waarbij jongeren leren voor zichzelf en anderen te zorgen.
Ramiro werd geraakt. Hij verlangde ernaar om naar school te gaan, om nieuwe dingen te
leren. Hij wilde verder komen om anderen te kunnen helpen. Bisschop Casey sprak met
Ramiro en zorgde ervoor dat hij een beurs kreeg. Daarmee kon Ramiro eerst een
middelbareschooldiploma halen. Daarna werd hij toegelaten aan de universiteit om te
studeren voor arts. Wat was Ramiro blij toen hij na jaren van hard werken zijn diploma
ontving! Hij werd intensive care-arts en werkt in de regio, zodat hij nu heel veel arme
volwassenen en kinderen met zeer ernstige aandoeningen kan helpen en redden.

In onze documentaire (hebt u hem al
bekeken?) bezoekt Ramiro bisschop Casey.
Ze zitten samen aan tafel. Ramirio zegt:
“In mijn jeugd heb ik meegedaan aan het
vormingsprogramma. Daarna 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.”

Nataly Caya Méndez studeert Boekhoudkunde aan de lokale hogeschool. Ze is de oudste
van drie broers en zussen die allemaal nog bij hun moeder wonen. De vader verliet de
familie jaren geleden. Al sinds het begin van haar studie ontvangt zij van ons een
studiebeurs. Dit is dus al haar derde jaar.
In ruil voor haar toelage, werkt Nataly parttime in het
administratiekantoor van het Vicariaat waar ook de
boekhou-ding van Stichting Amazone Kinderen is
ondergebracht. Zij ondersteunt het personeel met het
invoeren van gegevens, het betalen van rekeningen, het
opstellen van rapporten, bankieren en andere aspecten
van de boekhoudkundige kant van de activiteiten op het
kantoor. Nataly werkt hard en consciëntieus om hoge
cijfers voor haar studie te behalen en om goed te worden
in het vak.
Nataly: "Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik krijg om
te studeren. Mijn familie heeft geen geld om te helpen met
mijn schoolkosten, dus het beursgeld is erg belangrijk voor mij. Behalve de financiële hulp die
ik krijg, leer ik ook enorm veel door samen te werken met professionals in de
boekhoudsector. Veel van de theorie die we als studenten uit boeken moeten leren, wordt veel
duidelijker voor mij nu ik werk in de boekhouding van een instelling. Ik zie ook hoe belangrijk
het is om nauwkeurig en tijdig te zijn met het werk dat we doen. Veel mensen rekenen op ons
om dingen goed gedaan te krijgen en ze ook op tijd gedaan te krijgen. Dit zijn praktijklessen
die niet veel aandacht krijgen als we boekhoudtheorie studeren aan de universiteit. Ik ben
Stichting Amazone Kinderen dus erg dankbaar voor de financiële hulp, maar ook voor deze
onderwijservaring."

David Palomequi Mosqueira studeert Bedrijfskunde aan de lokale hogeschool. Hij is de
tweede van vijf kinderen in zijn familie. Zijn vader werkt als taxichauffeur en zijn
moeder wast kleren. Dit is het tweede jaar dat David een studiebeurs van ons ontvangt.
David werkt parttime in het onderhoud van het
Vicariaat (kerkelijk centrum). Het grootste deel
van zijn werk bestaat uit tuinieren, opruimen
en algemeen onderhoud. Hij is behulpzaam op
die gebieden en heeft altijd een positieve
houding van service en ondersteuning. Hij is er
trots op dat hij goed werk levert met zijn taken,
terwijl hij ernaar streeft om meer te bereiken
in het leven met een professionele carrière.
David: "Ik hoop later een bedrijf op te bouwen
om anderen een goede werkplek te kunnen
bieden. Er zijn veel aspecten aan het
bedrijfsleven: de juridische zaken, boekhouding, verkoop en natuurlijk het leveren van
goederen en diensten die mensen nodig hebben. Op dit moment ben ik gericht op het leren
van zoveel ik kan in mijn studie. Doordat ik mag werken in het onderhoud van het kerkelijk
centrum, zie ik dat elk element van een bedrijf of organisatie belangrijk is. Niet alleen de
dingen die plaatsvinden op de computers en in de bestanden van het kantoor.
Iedereen in de organisatie is belangrijk, en daarom neem ik elke opdracht aan, zelfs het
maaien van het gras of het wieden van de tuin, als een kans om de organisatie te verbeteren.
Ik hoop dat ik over een jaar of twee, na meer te hebben geleerd, een werkplek krijg in de
administratie van het Vicariaat, of misschien in een parochie, om mijn studie in de praktijk te
brengen. Het is namelijk erg moeilijk om als student parttime werk te vinden. Mijn ouders
werken heel hard, maar ik zie dat zij zonder opleiding eigenlijk te weinig verdienen om van te
leven. Ze doen hun best voor ons, maar ze hebben geen geld om me te helpen mijn
studiematerialen te betalen. Daarom ben ik erg dankbaar voor de studiebeurs. Alle mensen in
Nederland die dit mogelijk maken, wil ik heel hartelijk bedanken."

Esteban Niemira, onze projectcoördinator vertelt:
“Karla Cortez Amutari behaalde haar middelbareschooldiploma en heeft een droom:
zij wil verpleegkundige worden. Maar omdat zij uit een eenvoudige familie komt, vroeg
ze mij of ze in aanmerking kon komen voor een studiebeurs. Ik las haar eindscriptie en
diploma en nodigde haar uit voor een toelatingsgesprek.
We bespraken haar wens om verpleegkundige te worden en van betekenis te zijn voor de
mensen om haar heen. Aarzelend vertelde Karla mij over de financiële nood van haar familie.
Ze sloeg verlegen haar blik neer toen ze mij toevertrouwde dat er geen geld was voor

voldoende eten, laat staan voor studieboeken. Ze had haar
droom, maar niet de mogelijkheden om die waar te maken.
Ik kreeg een brok in mijn keel. Deze intelligente jongedame
wilde niets liever dan een kans om een vak te leren en
anderen te helpen.
Karla Cortéz Amutari is precies het soort student dat wij
graag financieel ondersteunen, dus kende ik haar een
studiebeurs toe. In ruil voor haar maandelijkse toelage
werkt Karla als vrijwilliger in onze gezondheidskliniek.
Zij assisteert dokter Fernandez, helpt in de apotheek en
houdt patiëntendossiers bij. Zo doet zij waardevolle
ervaring op. We zijn heel trots op Karla om wat zij tot nu
toe heeft bereikt en we zullen haar en onze andere beursstudenten blijven begeleiden. Wij moedigen hen aan zodat
zij op niveau en binnen de gestelde tijd hun belangrijke
vakdiploma’s kunnen behalen.
Jonge mensen zoals Karla, David, Nataly, Ramiro, Roly en Brandi die bereid zijn zich in
te zetten voor hun eigen bevolking, zijn hier letterlijk van levensbelang. Uw hulp is dus
heel hard nodig. Wij hopen daarom op uw royale steun voor de ontwikkeling van onze
jonge mensen.”
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