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Feest en spanning
Dankzij de steun van onze donateurs, vrienden zoals u, hebben we in
Riberalta opnieuw het grote Kinderkerstfeest kunnen vieren met de vele
kinderen die als straatverkopertjes
moeten werken om bij te dragen
aan het gezinsinkomen. En feest was
het! Wat een hoop blijde gezichtjes hebben we gezien! Ondanks de
feestelijkheden – Kerstmis wordt
uitbundig gevierd – heerst er spanning onder de bevolking in ons
Blije gezichtjes op het Kinderkerstfeest.
werkgebied, want het regenseizoen
is weer begonnen. Zullen dorpen gespaard blijven? We houden u op
en akkers ondanks de watermassa’s de hoogte… ●

Ontberingen in het regenwoud
In het Amazonegebied is de regentijd begonnen. Bijna ieder dag valt de regen
met bakken uit de hemel. In 2014 waren de overstromingen verschrikkelijk. Hele
dorpen en kostbaar akkerland werden weggevaagd. Vorig jaar was het relatief
rustig. Hoe zal het nu gaan?
Bolivia is het land van de paranoot. In deze tijd trotseren duizenden families het natuurgeweld om
met kleine praaien het oerwoud
in te trekken. Mannen, vrouwen
en kinderen verblijven in primitieve kampementen om paranoten
te rapen. De paranotenboom, die
alleen diep in ongerept oerwoud
groeit, laat in de regentijd zijn rijpe
vruchten vallen. Het is een zwaar
bestaan voor de notenrapers. Stelt
u zich maar voor: ze slapen onder
stukken zeil en hun voeding bestaat
uit een schamel rantsoen. Veel
mensen zijn niet bestand tegen deze
omstandigheden. Niet zelden krijgen we via de radio meldingen over
mensen die ziek geworden zijn of

die door vallende noten zijn geraakt.
Sommige mensen worden door
giftige slangen of spinnen gebeten.
Uw hulp en bijstand blijven nodig
om de arme bevolking bij te staan.
Dank, dat wij steeds op uw trouwe
steun mogen blijven rekenen!

Overstromingen in het Amazonegebied richten een grote ravage aan.

Een foto uit 2014.
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Centro Curucusí in Guayaramerín
Weet u wel dat u van grote betekenis bent voor kinderen die op straat zwerven en die zelfs eenvoudige zaken niet
meekrijgen, zoals hoe belangrijk het is je tanden te poetsen? Hier in Nederland kunnen we ons zo’n situatie nauwelijks
voorstellen.
In het Boliviaanse Guayaramerín,
een armoedige oerwoudstad aan
de grens met Brazilië, is het niet
ongebruikelijk dat kinderen op
straat zwerven. Een slechte thuissituatie, waarin de kinderen worden
verwaarloosd, mishandeld en soms
misbruikt of verstoten, drijft de
kinderen de straat op. Zo vallen ze
gemakkelijk ten prooi aan criminaliteit. Samen met u kunnen we
deze kinderen helpen!

Zo komen ze binnen…

Centro Curucusí vangt straatkinderen op. Als kinderen voor het

eerst in de dagopvang komen,
lopen ze vaak op blote voeten en
in vuile, kapotte kleren. De meeste
kinderen zijn ondervoed en schuw.
Ze zijn sociaal-emotioneel beschadigd en hebben een zware leer- en
ontwikkelingsachterstand.

Sterk, gezond en weerbaar worden

Wat is het dan mooi om te merken
dat ze, met de liefdevolle aandacht
van onze medewerkers, uit hun
schulp kruipen en zichtbaar
opknappen. De jongens en meisjes
krijgen schone kleren en schoenen,
dagelijks een voedzame maaltijd

Een veilige plek voor kinderen die anders op straat zwerven.

Bericht vanaf het werkveld
Door Esteban Niemira, projectcoördinator
Velen van u hebben intussen de
documentaire gezien die we dit
jaar hebben mogen maken. De
film is voor ons een manier om
onze verbondenheid te tonen
met u, onze partners in gebed en
daden. De beelden tonen u van
dichtbij wat wij doen om kinderen en hun families, hier in deze
arme uithoek van de wereld,
de kans te geven op een betere
gezondheid, goed onderwijs en
persoonlijke ontwikkeling.
Dankzij de uitstekende begeleiding en voorbereiding door ons

filmteam in Nederland en dankzij alle inspanningen van onze
medewerkers hier ter plaatse,
brengt de film u niet zomaar
wat informatie. Nee, u ontmoet
door de film enkele van de vele
families die wij helpen; u leert
hen kennen! Bovendien ziet u
de werkelijk positieve resultaten
van ons werk. Bij de opnamen
van de film werd ikzelf opnieuw
diep geraakt door de verhalen
van de families, die zonder uw
hulp in de strijd tegen armoede,
ziekte en gebrek ten onder

Bouw alstublieft mee aan de toekomst
van deze kinderen!

en basisonderwijs. Ze leren zich te
wassen en hun tanden te poetsen,
en hoe ze met elkaar om kunnen
gaan. Ze worden sterk, gezond en
weerbaar. Er is ook aandacht voor
hun thuissituatie en waar mogelijk ondersteunt het centrum de
gezinnen. Een belangrijk doel
van Curucusí is namelijk om de
omstandigheden van de kinderen binnen hun eigen families te
versterken. Bovendien begeleidt
het centrum de kinderen naar het
reguliere onderwijs.
Leest u op het inlegvel wat u
kunt doen voor de kinderen van
Curucusí. ●
zouden zijn gegaan. Mijn hart
loopt over van dankbaarheid als
ik aan u denk, want u maakt dit
werk mogelijk. En ik hoop dat u
net zo geraakt bent als ik bij het
zien van het werk waartoe God
ons - door uw gebeden en donaties - in staat stelt. Hij zegene u! ●

Esteban Niemira en zijn gezin.

Berichten van het secretariaat
Welkom, nieuwe donateur!
In het afgelopen jaar hebben we ons best gedaan om
nieuwe donateurs te werven. Dat is hard nodig, want,
zoals bisschop Casey al schreef in zijn inleiding bij het
jaarverslag 2015, door vergrijzing en overlijden zijn
ons in de loop der jaren heel wat vrienden ontvallen.
Hartelijk welkom als u een van onze nieuwe vrienden
bent! We zijn u heel dankbaar voor uw betrokkenheid
en steun en hopen dat u zich spoedig thuis voelt in de
kring rondom de Amazonekinderen. Hebt u vragen
ten aanzien van onze hulpprojecten of de manier
waarop we u op de hoogte houden, bel dan gerust
ons secretariaat 079-3620703. We staan u graag te
woord. ●

De wens van mevrouw
Hakkens
De lieve mevrouw Hakkens ondersteunde samen
met haar man van harte ons werk onder de
Amazonekinderen. In augustus dit jaar ontvingen
we het bericht van haar overlijden. Haar man liet
ons weten dat het haar wens was geweest, dat er
bij haar uitvaart collectebussen voor Stichting
Amazone Kinderen zouden staan. Hoe bijzonder!
Deze bijzondere laatste wens heeft geresulteerd in
een schenkingsbedrag van € 454,05. De heer Hakkens
heeft hiervoor een speciale dankbrief uit Bolivia
ontvangen. Wij wensen hem heel veel sterkte nu hij
zonder zijn lieve vrouw verder moet. ●

Hersteloperaties goed verlopen. De dankbaarheid is groot!

14 kinderen met schisis en
polydactylie
In september van het afgelopen jaar hielden wij
een actie voor de operatie van 14 kinderen met
aangeboren afwijkingen. Zij stonden al enige tijd
op de wachtlijst om te worden geopereerd. De actie
bracht voldoende geld op om de ingrepen te kunnen
bekostigen. Wij zijn heel blij te kunnen melden dat
de chirurgische ingrepen allemaal goed zijn verlopen
en dat de kinderen een goede toekomst tegemoet
mogen gaan. In de gezinnen heerst geen verdriet
meer, maar dankbaarheid en blijdschap. Kijk op
www.amazonekinderen.nl voor een fotoverslag. ●

Gezondheidszorg voor de
allerarmsten

Dit was de wens van mevrouw Hakkens.

Dank u voor uw enthousiaste reacties op ons
vorige Pando Report. Onze oproep voor de gezondheidsklinieken heeft een totaalbedrag van € 27.954,84
opgeleverd. Dat is goed nieuws voor de allerarmste
families, die in het komende jaar weer een beroep op
ons zullen doen. ●

Toekomst van het
scholencomplex nog onzeker.

CETHA Riberalta,
de renovatie
Hoe gaat het met CETHA, de school voor volwassenenonderwijs in Riberalta? U hebt zich dat waarschijnlijk wel
afgevraagd. Het complex zou dit jaar immers worden gerenoveerd?
Wel, soms lopen zaken weleens anders dan je zou
willen. Het bestuur laat u weten dat we van de
benodigde € 150.000 in totaliteit € 74.000 hebben
mogen ontvangen. Dat
is natuurlijk een schitterend bedrag en we
zijn iedereen die heeft
bijgedragen
enorm
dankbaar. Toch is het
onvoldoende om met
de renovatiewerkzaamheden te kunnen starten. Want, wat doe je
wel en wat doe je niet?
Met de bouwmeester
Het gebouwencomplex staat er treurig bij.
De renovatie is hard nodig! wordt opnieuw naar de

Wat is CETHA?
CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario)
is een populair alternatief onderwijsprogramma voor met
name jongvolwassenen die overdag moeten werken.
In 2015 volgden 336 deelnemers een opleiding bij
CETHA, die bestaat uit verschillende lesprogramma’s en leerniveaus, van basisonderwijs tot en met
middelbaar onderwijs, en beroepsonderwijs in de
vakken koken, naaien, computervaardigheden, landen tuinbouwtechnieken. Het doel van de lessen is
om de vaardigheden van de bevolking te verbeteren
om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
De meeste deelnemers hebben in hun jeugd nooit
goed onderwijs gehad en kunnen van het minimale
loon dat zij verdienen niet of nauwelijks hun families onderhouden. De manager werkt samen met een
team van docenten en coördinatoren. In Riberalta is
Hans Lanchi Ejuro directeur van CETHA. Het project
heeft een solide structuur en een goede reputatie,
welke van groot belang zijn voor de continuering in
de toekomst.

plannen gekeken. Het geld blijft voor de renovatie in
reserve staan tot er duidelijkheid is.
We zijn dringend op zoek naar fondsen en particulieren die ons willen helpen om het ontbrekende bedrag
van € 76.000 bij elkaar te krijgen. Kent u iemand of
een instelling die ons kan helpen, belt u dan met ons
secretariaat op 079-3620703. Iedereen die eerder dit
jaar een gift heeft gedaan voor dit renovatieproject
heeft inmiddels een brief met uitleg van ons ontvangen.
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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 met documentaire over de hulpprojecten.
• Dit Pando Report in braille.
• Het jubileumboek 2014.

