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Uw betrokkenheid is hartverwarmend!
Toen wij een paar weken geleden
enquêteformulieren naar een grote
groep donateurs stuurden, wisten we
nog niet dat er zo enorm veel reacties
op zouden komen. Wij zijn die nu aan
het opvolgen. Had u wijzigingen doorgegeven, houdt u er dan rekening mee
dat het even kan duren voor deze zijn
verwerkt.
Uit de reacties blijkt opnieuw uw hartelijke betrokkenheid bij het welzijn van

de Amazonekinderen. Die is werkelijk
hartverwarmend! In deze kwartaalbrief
leest u dat onze gezondheidskliniek
dringend medicijnen nodig heeft. Wilt
u weer helpen? Geweldig bedankt! Ik
hoop ook dat u de kaart wilt vullen
met een mooie kerstgroet voor een
kind in Bolivia. Wij bundelen de kaarten en sturen deze naar Riberalta, zodat
die daar voor Kerstmis arriveren.
Monniek Leendertse, secretariaat ●

Wat zou het mooi zijn als…
We zien een groepje kinderen op een open plek in het oerwoud. Ze kijken
wat schuchter in de camera. Dan verspringt het beeld naar een speelplein.
Gehandicapte kinderen op de schommel. Ze lachen. En dan zien we een
Hollandse woonkamer. Kees zit aan tafel en leest een boek.
Kees is al donateur sinds 1994 en hij
heeft de Amazonekinderen niet alleen
in zijn hart, maar ook in zijn testament.
Daar mochten wij bij hem over komen
praten en ja, we mochten zijn verhaal
ook opnemen op camera. “Ik vind dat
zulk fantastisch werk,” vertelt hij met
glimmende ogen. “Het spreekt me
zo aan, misschien wel omdat wij ook
armoe hebben gekend…”.
Jorita is ook al heel lang met de Amazonekinderen verbonden. Al sinds 1998.
Ook bij haar gingen we op bezoek. Ze
heeft niet veel, zei ze, maar wat ze heeft
wil ze delen. In de camera spreekt ze de
kijkers aan over hun testament: “Wat
zou het mooi zijn als u de kinderen van
Bolivia daarin ook meeneemt, want dat
is welbesteed!”

Lieve vrienden in Nederland,
hartelijk dank voor jullie hulp!

Hans Vernhout zet Jorita op film.

Kijk op:
www.amazonekinderen.nl/uw-testament
om onze clip over nalatenschappen
te zien.

UITGELICHT

Gezondheidskliniek in Riberalta
project H17-Ri01-3
Stelt u zich voor, dat uw kind of kleinkind bij het spelen lelijk valt.
De wond blijft bloeden. U moet snel met het kind naar de dokter,
maar u aarzelt. U kunt de dokter immers niet betalen... Hoe blij bent
u dan als iemand de kosten voor zijn rekening neemt!
Zo zijn er heel veel indianenfamilies die geen geld hebben voor
zorg en medicijnen. Daarom
zoeken zij hun toevlucht bij onze
gezondheidskliniek in Riberalta.
Dankzij hulp van vrienden zoals
u, kunnen hier jaarlijks meer dan
3.300 kinderen en volwassenen
onder de kundige leiding van dr.
Oscar Fernandez worden behandeld.
In de kliniek gaat de aandacht in
de eerste plaats uit naar de aller-

zwaksten: de kinderen en de ouderen. Zonder medisch ingrijpen
kan hun toestand na een ongeluk
of bij ziekte ernstig verslechteren. Deze mensen laten we toch
niet onnodig lijden, terwijl relatief eenvoudige medicijnen en
simpele medische handelingen al
zoveel kunnen helpen? Soms gaat
het om het desinfecteren van een
wond na een val of om een antibioticakuur bij een levensbedreigende darminfectie.
Het ouderenverzorgingshuis in
Riberalta heeft ook om onze hulp
gevraagd. In de afgelopen maanden hebben wij hun daarom
medicijnen en verbandmiddelen gegeven. Dit betekent dat we
nu extra geld nodig hebben om
de apotheek van onze kliniek te
bevoorraden.

Zij zoeken bij ons hun toevlucht.

Een consult kost in onze kliniek
10 Boliviano’s, dat is iets meer dan
1 euro. Zelfs dat kunnen sommige

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

families dus niet kunnen missen.
Moeten we deze mensen met lege
handen wegsturen? Nee toch,
zeker? Het werk van onze arts en
verpleegkundigen kost € 50 per
dag. Een antibioticakuur kost
€ 5,25 en medicijnen tegen astma
- wat hier veel voorkomt bij kinderen - kost € 3,75.
Geef alstublieft ruimhartig uw
steun, zodat onze gezondheidskliniek kinderen, ouderen en hun
families kan blijven helpen. Met
uw gift van € 5,25 of € 50 – of
ieder ander bedrag – kunnen we al
heel veel doen. Dank u! ●

Uw gift en uw kerstgroet
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een lege kerstkaart. Die mag
u invullen met foto’s, een gedicht, een mooie wens, een tekening of
schilderwerkje. Met alle kerstkaarten samen willen we de families in
Riberalta groeten en mooie Kerstdagen toewensen. Zo doet u mee:
1. Vul een gift in voor de kliniek op de acceptgirokaart en stuur deze
naar uw bank.
2.

 aak een collage of een tekening, plak een foto of schrijf een gedicht
M
op de bijgevoegde lege kerstkaart.

Dit hebben we dringend nodig voor de
gezondheidskliniek in 2017:
Werk van arts en
verpleegkundigen per dag:

€ 50,00

4. Vergeet niet om een postzegel te plakken!

10 antibioticakuren
voor kinderen:

€ 52,50

5. Houd onze website in de gaten. Hierop publiceren wij in december
foto’s uit Bolivia van het uitdelen van de kaarten. Misschien ziet u op
de foto’s uw eigen kerstgroet! ●

Medicijnen en hulpmiddelen
voor heel 2017:

3. Schrijf uw naam en adres op de achterzijde, plak de kaart dicht en stuur
deze naar ons op vóór 16 oktober 2017. Ons adres staat al op de kaart
afgedrukt.

Hartelijk dank voor uw gift en uw kerstgroet!

€ 23.765,00

Berichten van het secretariaat
Door Monniek Leendertse

Uw mening is belangrijk!
Hier op het secretariaat liggen uw ingevulde
enquêteformulieren in hoge stapels op onze bureaus.
Dank u voor uw bijzonder lieve, indrukwekkende
en vertederende reacties! Nu leren wij u nog beter
kennen. U begrijpt wel, dat het verwerken van al die
reacties tijd in beslag neemt. Uw verzoeken worden
in de database verwerkt en als u erom gevraagd hebt,
gaan we echt contact met u opnemen. We hopen dan
ook dat u nog even geduld hebt! ●

Hartelijk dank voor uw liefdevolle steun aan deze kinderen!

Een vrolijke tas
Hebt u ook ons boodschappentasje ontvangen?
We vroegen uw steun voor voedselpakketten
om ondervoede kinderen te kunnen redden. Het
bijgevoegde tasje gold als een soort knoop in uw
zakdoek. Iedere keer als u boodschappen gaat doen,
denkt u: “O ja! De Amazonekinderen. Wat ben ik blij
dat ik iets voor hen heb kunnen doen.” Wilt u ook
zo’n vrolijke paars tasje met vlinders ontvangen? Bel
ons op 079-3620703. ●

Bijzondere contacten

Esperanza: hoop voor de
Amazonebevolking!
Het was voor ons mobiele
medische
team
niet
langer verantwoord om
met het oude varende
hospitaalschip de rivier op
te gaan en het oerwoud
in te trekken. Daarom
hielden wij eerder dit
jaar een campagne om
een gekregen boot te
verbouwen tot een nieuwe
hospitaalboot. Tot onze
grote verrassing is dat
gelukt! De verbouwing De oude Mi Amigo en de nieuwe
is klaar. Nu wordt er nog Esperanza (met ballonnen) liggen hier
gewerkt aan het inrichten naast elkaar.
met medische apparatuur
en andere benodigdheden. Zodra we foto’s
binnenkrijgen van de nieuwe boot in bedrijf, zullen
we die op onze website publiceren. Dan zal ook het
Vriendenbord zichtbaar zijn. Daarop staan namen
van donateurs die € 150 of meer hebben gegeven en
die hun naam wilden laten vermelden. ●

Jonge donateurs
De meeste donateurs van Stichting Amazone Kinderen
zijn 70-plussers. Hoe kunnen we de interesse van
jongere generaties wekken om in staat te zijn de
hulpverleningsprojecten in de toekomst voort te
zetten? Praat u met uw kinderen of kleinkinderen wel
eens over de Amazonekinderen? Misschien willen zij
met school een van onze projecten financieren? Zij
mogen ons gerust bellen voor informatie. Graag zelfs!
Het nummer is: 079-3620703. ●
Actie voor de Amazonekinderen op een basisschool.

Een donateur uit Rijswijk belde ons. “Hebben
jullie al voldoende geld binnengekregen voor de
schisisoperaties? Zo niet, dan stort ik het bedrag dat
nog nodig is. Het kan toch niet zo zijn, dat het ene
kind wel geopereerd wordt en het andere niet?” Ik
dankte hem hartelijk voor zijn bijzondere aanbod en
vertelde hem, dat wij inmiddels voldoende geld voor
de operaties hadden ontvangen. ●

Voor meer projectinformatie over al deze onderwerpen verwijzen we u naar onze website www.amazonekinderen.nl.

Waarom u de Amazonekinderen steunt
(Bron: Enquête voor Donateurs 2017)

gewerkt om zoveel mogelijk
“Het is mij opgevallen, dat er op alle fronten hard wordt
verbeteren, te vernieuwen, aan
mensen te bereiken, en die hulp te bieden, om dingen te
zegen toegewenst.”
te passen, zodat de jeugd een betere toekomst heeft. Gods
“Omdat ieder mens recht heeft op een ‘normaal’ leven.”
ia een prachtig land.”
“Ik bewonder Stichting Amazone Kinderen en ik vind Boliv
“Omdat de stichting goed zorgt voor arme kinderen.”
gaat snel over het hoofd gezien,
“Kinderen worden als het sociaal/economisch niet goed
md (meestal) om in een vicieuze
‘vergeten’. Kinderen die geen onderwijs krijgen zijn gedoe
armoedecirkel te blijven. Jullie doorbreken die cirkel.”
een enorm belangrijke
“Het werk wordt gestructureerd aangepakt, kinderen zijn
Goed dat u een ANBI bent.”
doelgroep, vooral als ze geen of weinig kansen hebben.
medewerkers.”
“Vanwege de gedreven inzet van bisschop Casey en zijn
bezocht en werd altijd
“Ik heb voor mijn werk diverse landen in Zuid-Amerika
getroffen door de armoede.”
“Ik word voldoende ingelicht. Zo maar gewoon doorgaan.”
eren spreekt mij aan.”
“U doet de juiste dingen. Vooral de hulp aan straatkind
besteed niet teveel aan
“Ga zo voort! Ik ben zelf niet religieus en zou zeggen:
atig. Succes!”
protserige kerken en symboliek. Houd het simpel en doelm
“Jullie doen het goed. Ga zo door!!!”
nkelijk, niet opdringerig maar
“Ik ben tevreden over de manier waarop u werkt: toega
‘bescheiden’. Prima!”

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.
• Algemene informatiefolders om uit te delen.

• DVD met documentaire over de Amazonekinderen.
• Dit Pando Report in braille.
• Het jubileumboek.

