Kwartaalbrief voor
donateurs van
Stichting Amazone Kinderen
December 2015

Kerstmis 2015
Met Kerstmis gedenken wij de
geboorte van Jezus Christus, de
Zoon van God die mens werd om
ons te redden van de dood. Kerstmis
is ook een feest van licht, warmte
en samenzijn. We nodigen elkaar
uit en we laten met cadeautjes zien
dat we elkaar waarderen. Ik vraag u
ook om een kerstcadeau. Niet voor

mijzelf, maar voor de kinderen in
Bolivia. Geeft u uw kerstgeschenk
alstublieft aan hen! Op de folder
staat hoe dat kan. Alvast hartelijk
bedankt!
Ik wens u een mooie kersttijd toe.
Monniek Leendertse,
secretariaat ●

Chronische ondervoeding in
het Amazonegebied
Achtergrondinformatie

Waarom sterven er nog steeds zoveel kleine kinderen aan ondervoeding?
En wat doet Stichting Amazone Kinderen om dat tegen te gaan?
In Bolivia treft chronische ondervoeding nog steeds een op de drie
kinderen jonger dan vijf jaar. De
situatie is vooral schrijnend in
gebieden met grote voedselonzekerheid en armoede. De oorzaak
ligt voornamelijk bij analfabetisme
en slechte scholing bij de moeders.
Het sterftecijfer is bij acuut ondervoede kinderen erg hoog.
Het thema ondervoeding staat
hoog op de agenda van de Boliviaanse overheid. President Evo
Morales maakte van de strijd tegen
ondervoeding een presidentieel
programma (Desnutrición Cero =
Nul-Ondervoeding). De regering
geeft echter aan dat het probleem
niet enkel de verantwoordelijkheid
is van de gezondheidsdiensten.
Ook het onderwijs, de landbouw en
de watervoorziening spelen hierin
een belangrijke rol.
Goede voeding voor zuigelingen en peuters
is in het Boliviaanse Amazonegebied
niet vanzelfsprekend.

Omdat de kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs in het
Boliviaanse Amazonegebied te
wensen overlaat, houden wij ons
zowel in onze medische programma’s als onze onderwijsprojecten
intensief bezig met het verstrekken van informatie over gezonde
leefgewoonten. Dat kunnen wij
niet zonder uw hulp. Leest u onze
nieuwsbrief alstublieft zorgvuldig
door en laat u inspireren om ook
mee te helpen aan de redding van
vele kinderlevens.
Voedselonzekerheid en armoede in het
Amazonegebied. De situatie is schrijnend.

UITGELICHT

We houden ons hart vast… – project H15-Ri04
Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika en heeft het hoogste percentage
inheemse indianen. In ons werkgebied, midden in het tropisch regenwoud, is
de regentijd weer begonnen. Door de klimaatveranderingen worden de overstromingen ieder jaar heviger en verwoestender. Hoe zal het de arme bevolking
vergaan? We houden ons hart vast.
In ons werkgebied wonen veel
families met kleine kinderen,
die met ernstige voedseltekorten moeten leven. Akkers die zij
met grote inspanningen hebben
aangelegd, lopen het risico straks
door het kolkende water te
worden weggevaagd. En zo blijft
de Amazonebevolking kampen
met grote tegenslagen, honger,
gebrek en ziekte.

ciële steun kunnen we een gezin
voor een aantal weken of maanden voedselhulp geven. Die hulp
bestaat uit rijst, melkpoeder, olie
en andere basisvoeding en vitaminepreparaten. Op 13 verschillende
locaties in Riberalta is het verstrekken van voeding nodig. Doorgaans
draaien maandelijks ongeveer 100
kinderen en 15 volwassenen mee
in het programma, maar nu we
vrezen voor nieuwe overstromingen, zal er vaker een beroep op ons
worden gedaan.
Dokter Oscar Fernandez, die
de kliniek in Riberalta runt,
en mevrouw Giovana Capriles,
directeur van Centro Nuevos
Horizontes, bevelen dit hulpproject van harte bij u aan.

Hoe zal het hen vergaan?

Uw hulp is hard nodig! Want als
iemand met ziekte of werkloosheid te maken krijgt en niet in
staat is om voldoende voedsel
te kopen, willen we zijn of haar
gezin in ons voedselprogramma
opnemen. Alleen met uw finan-

Het komt geregeld voor dat meisjes, als zij sterk genoeg zijn, al
op hun 6e jaar voor hun families
beginnen te zorgen. Zij passen op
jongere broertjes en zusjes als de
ouders uit werken gaan. Zij sprokkelen hout voor onder de kookpot
en sjouwen zware emmers water
uit de rivier. Tijd en geld om naar
school te gaan is er niet. Tegen

We houden ons hart vast.

dit harde bestaan zonder goede
voeding zijn maar weinig kinderen bestand.
Een vvorbeeld: Maria en Ezequiel,
een tweeling, hebben voor langere
tijd in ons voedingsprogramma
meegedraaid. Zij kwamen regelmatig met hun moeder naar onze
medische post. De moeder moest
daar een grote afstand voor afleggen, want het gezin woont in een
kleine hut in het bos. De ouders
hebben nog vier oudere kinderen.
De vader is metselaar en moet voor
zijn gezin de kost verdienen. Zijn
inkomsten waren verre van toereikend. Maria en Ezequiel waren er
heel slecht aan toe toen zij voor
het eerst bij ons werden gewogen. Dankzij uw steun hebben
wij de kinderen extra voeding en
aandacht kunnen geven. Het gaat
nu heel goed met hen.

Grote ravage en ontreddering na de vorige overstroming.

“Samen met u kunnen we
de liefde van God werkzaam
maken in het leven van de armen.”
Bisschop Luis M. Casey

Berichten van het secretariaat
Door Monniek Leendertse

Ingekomen van een lieve donateur
Eind augustus ontvingen wij een bijzondere brief:
“Een week geleden heb ik 90 jaar mogen worden en
is er door mijn familie gevraagd welk cadeau ik leuk
zou vinden. Ik heb toen gevraagd om een vrije gift
voor Stichting Amazone Kinderen. Dat heeft € 325

opgebracht. Als dit besteed kan worden aan de
studiebeurzen, waar bisschop Casey over schreef,
zou ik dat op prijs stellen. Groot is mijn waardering
en bewondering voor alle lieve mensen die zich
inzetten voor de Amazonkinderen.” ●

Onderwijs en medicijnen
in het oerwoud

In gesprek met Joyce Jeung

In totaal hebben we € 26.391,14 van u ontvangen
na onze oproep in het vorige Pando Report. Dankzij
uw bijdragen kunnen we medicijnen en onderwijsmaterialen verstrekken aan kinderen en hun families
in dorpen en nederzettingen langs de rivieren in het
regenwoud. Heel hartelijk dank! ●

We verstrekken voeding en
onderwijsmaterialen in oerwouddorpen.

Een nieuwe personenbus!
ACTIE in september/oktober
Dankzij de actie voor de straatkinderen van
Guayaramerín hebben we het bedrag voor de personenbus, een Nissan W41 Civilian bijna bij elkaar! Dit
hebben we tot nu toe ontvangen:
€ 51.530,85 en dit bedrag hebben we nodig: € 62.000.
De oude bus was volledig opgebruikt en is inmiddels
van de weg gehaald. De kinderen, die niet zelf naar
Curcusí, ons opvangcentrum voor straatkinderen,
kunnen komen, popelen van ongeduld. Wanneer zal
de nieuwe bus hen op komen halen? ●

Joyce is 82 jaar en vindt het een hele eer dat zij mag
bellen naar donateurs van Stichting Amazone Kinderen. Zij vraagt hen of zij hun donatie willen verhogen,
zodat wij de kinderen in Bolivia
nog beter kunnen helpen. “De
mensen die ik bel zijn allemaal
zo aardig,” vertelt Joyce. “Laatst
sprak ik een mevrouw van 103
jaar! Is dat niet bijzonder? De
mensen vertellen me dat ze
van de bisschop houden omdat
hij zo eenvoudig is. Sommigen
hebben hem ontmoet op een
bijeenkomst en zijn daar nog
steeds vol van. Anderen zijn wel
eens in Zuid-Amerika geweest
en kennen de problemen van de bevolking daar.”
Als ik aan Joyce vraag of ze het moeilijk vindt om
donateurs om meer geld te vragen, zegt ze: ”O nee,
dat vind ik helemaal niet moeilijk. U geeft al heel
veel, zeg ik dan. Daar zijn we heel dankbaar voor. En
ik durf het bijna niet te vragen, maar is het voor u
mogelijk om nog iets meer te geven? Ik respecteer de
mensen, begrijp je wel? Misschien is het niet zo zakelijk van mij, maar ik laat hun de eer. De meeste mensen
vinden de kleine attenties die bij de brieven zitten ook
heel leuk. Laatst was er een mevrouw die vertelde dat
ze € 100 extra had gegeven voor de verjaardag van de
bisschop. Dan zeg ik echt van harte: Wat lief van u!”
Nou Joyce, wij vinden het bijzonder lief van jou, dat
je je zo inzet voor de Amazonekinderen. Dank je wel
daarvoor! ●
De bus kan bijna worden aangeschaft!

Kerstgroet
“Geachte vrienden in Nederland,
Nog even en dan vieren we weer het grootste
geschenk dat de Vader aan de wereld gaf: zijn Zoon.
Jezus Christus werd een van ons. Daardoor mogen
wij nu ook zoons en dochters van de Vader zijn. Ik
wil u allen heel hartelijk danken voor uw ruimhartige steun in de afgelopen jaren. Iedere keer als ik
voorga in de eucharistieviering, draag ik u op aan de
Vader. Dan vraag ik de Heer u te zegenen met een
goede gezondheid en met vrede.

genezing; toen zij hongerig waren, hebt u hen
gevoed; toen zij een vriend nodig hadden, was u er
voor hen. Dank u!
Ik wens u allen een gezegende en gelukkige Kerstmis
toe. Bid alstublieft voor mij.
In Jezus, de Heer,
Luis M. Casey
Emeritus bisschop Vicariaat Pando, Bolivia.

Dank u dat u deze Kerstmis zo speciaal maakt voor
onze kinderen. Toen zij ziek waren, bracht u hen

Uw nalatenschap,
hun toekomst
Voor elkaar zorgen en elkaar helpen. De mensen in het
Amazonegebied leven vanuit dit principe. Zij inspireren
elkaar om vooruit te komen. En dat geldt zeker voor de
kinderen. Als wij hen nu helpen, zullen zij in de toekomst
tot zegen zijn voor hun naasten.
Het betekent dat uw steun hard nodig is om bijvoorbeeld medische posten en schooltjes in het oerwoud
te kunnen bouwen. Er is veel geld nodig voor medicijnen en leermiddelen zoals boeken, schriften en
schoolborden. We hebben uw hulp ook nodig om het
transport en de operaties van kinderen met klompvoetjes of een schisis mogelijk te blijven maken.
Door de Amazonekinderen in uw
testament op te nemen, helpt u
hen - als u er zelf niet meer bent
- een beter leven op te bouwen
voor zichzelf en later ook voor
hun eigen kinderen. Zo ziet u dat
uw besluit van nu van grote betekenis zal zijn voor de toekomst
van de kinderen in de Boliviaanse jungle.
Hebt u onze brochure nog niet in de
bus gehad? Bel ons direct om deze aan te vragen.
Telefoon: 079-3620703.

Kerstmis in Riberalta

Colofon
Stichting Amazone Kinderen
Postbus 264
2700 AG 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 09:00-13:00 uur:
• Armbandjes en kettinkjes gemaakt door gehandicapte
jongeren in de werkplaats van Nuevos Horizontes te Riberalta.
• Zilveren theelepeltjes van Stichting Amazone Kinderen.
• Algemene informatiefolders om uit te delen.

• DVD van het interview met bisschop Luis M. Casey.
• Dit Pando Report in braille.
• Het jubileumboek.

ondervoeding ...

Uw hulp is onmisbaar in de strijd tegen
ondervoeding bij de Amazonekinderen!

Vecht mee tegen

Een kerstmaaltijd voor de Amazonekinderen... dat is toch niet teveel
gevraagd? Met uw steun biedt u deze kinderen de kans om de barre
omstandigheden in het Boliviaanse Amazonegebied te overleven.
Zo kunt u helpen:

Voor € 80 biedt u een maand lang voedselhulp voor
een heel gezin.
Voor € 50 verzorgt u het gehele voedingsprogramma
voor 1 ondervoed kind.
Voor € 15 voorziet u een ondervoede baby een
maand lang van melkpoeder.

het verschil!

Uw gift maakt

Amazonekinderen hebben ook recht
op een volwaardige kerstmaaltijd!
Nog even en dan is het Kerstmis. U bent vast al voorbereidingen aan het
treffen. Misschien heeft u gasten uitgenodigd of u gaat gezellig uit eten.
Kerstmis is immers het feest van warmte en liefde.
Dit is kleine Johnny. Hij wordt
opgevangen door zijn oma.
De moeder van Johnny was pas
zestien jaar oud toen hij geboren
werd. Zij bleek niet in staat voor
haar kindje te zorgen. Het gevolg
was dat hij zwaar ondervoed raakte
door gebrek aan moedermelk.
De oma van Johnny, die in de
notenfabriek werkte, kleding van
rijke mensen waste in de rivier en
zelf nog vier thuiswonende kinderen
had, kwam naar ons toe voor hulp.
Gelukkig kon Stichting Amazonekinderen haar helpen. Samen met
Johnny werd zij opgenomen in ons
project voor ondervoede kinderen.
Iedere maand ontvangt zij een
voorraad babymelkpoeder en
vitamines, totdat Johnny op gewicht
en aangesterkt is.

Maar in Bolivia is dat anders. Diep in het regenwoud van het
Amazongebied regent het. Geen uren, maar hele dagen, soms zelfs
wekenlang. Een feest? Welnee.
Honderden arme indianenfamilies trekken rond deze kersttijd met
kleine bootjes diep het oerwoud in. Ze gaan paranoten oogsten.
Slapen doen ze in primitieve kampementen. Voor deze arme mensen
is er dit jaar van een kerstmaal geen sprake.
Pure armoede is het. Het dagelijkse menu bestaat voornamelijk uit
rijst en maïs. Het eenzijdige en eentonige voedsel bevat veel te weinig
belangrijke voedingsstoffen. De kinderen zijn daardoor zwak en
vatbaar voor allerlei ziektes.
Regelmatig ontvangen wij rapportages over ernstig verzwakte
kinderen die door hun radeloze ouders naar onze gezondheids
klinieken worden gebracht.
Kunnen hen bijstaan? Kunnen wij hun kinderen redden?
Ja, maar alleen als u ons helpt!
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Ik hoop da t het verschil tussen ziekte en gezondheid,
Uw gift maak n dood en leven.
soms zelfs tusse weer op uw steun mogen rekenen!”y
Luis M. Case
Dank u, dat wij

Levi woog 7 kg en was slechts
90 cm lang toen hij voor het eerst in
ons centrum kwam. Maar hij was
toen al 7 jaar oud.
In Nederland weegt een jongen
van 7 jaar gemiddeld 24 kilo!
Levi is een nakomertje in een gezin
van zes kinderen. Omdat hij geen
vader meer heeft, staat zijn moeder
er helemaal alleen voor.
Kleine Levi is ondervoed en
bovendien ernstig gehandicapt.
Hij heeft intensieve zorg nodig.
Het gezin is arm, de moeder kan de
kosten voor Levi’s zorg onmogelijk
betalen. Levi draait daarom
voor langere tijd mee in ons
voedingsprogramma.
Regelmatig komt zijn moeder
hem laten meten en wegen in het
centrum. Sinds Levi extra voeding
en vitamines van ons ontvangt,
gaat het een stuk beter met hem.

