
 

 

Nieuwsbrief Rik Celie (Doctors on Mission) mei 2019. 
 
We zijn na de zendingsconferentie van Zending en Gemeente in Nederland weer naar Bolivia 
vertrokken om ook daar het werk opnieuw leven in te blazen. Dat is niet zo eenvoudig als men soms 
denkt. Bolivia is tientallen keren groter dan Nederland en België en de plaatsen in het binnenland zijn 
moeilijk te bereiken. 
 
We zijn met ons medisch-pastorale team vertrokken naar Potosi, een verafgelegen gebied in het 
armste departement van Bolivia, om daar hoop en leven te gaan brengen bij de Calcha’s. 
Onze eindbestemming was het “Centro de Salud” van de dorpen Pekajsi, Gelchi en Tujpacha. 
Het kostte veel energie die plaatsjes te bereiken. Weinig mensen in Bolivia zelf weten van het bestaan 
van deze streek. Er is geen telefoon, internet of radiocontact met dit gebied. Gelukkig bleek de tandarts 
in het team een goede gids te zijn. 
In deze zeer hooggelegen plaatsen werkten we samen met enkele Boliviaanse dokters en met de 
genoemde tandarts. Er is daar geen enkele vorm van gezondheidszorg te vinden en Carolien en ik 
waren blij dat we deze mensen echt konden helpen. Gelukkig konden we tweemaal contact leggen met 
Doctors on Mission zodat geld gestuurd kon worden om de nodige hulpmiddelen aan te schaffen om 
verder te werken. Dat was mogelijk door jullie gulle giften via DoctorsonMission.org en Zending en 
Gemeente. Wat een zegen!  
Door hevige stormen in de bergen zijn we vermoeid maar voldaan teruggereisd. 
 
We worden telkens weer geconfronteerd met veranderende wetten en besluiten, en met mensen die 
minder oprecht zijn dan we willen geloven. In een arm land heerst immers een enorme 
overlevingsdrang wat zich dikwijls uit in corruptie en frauduleuze praktijken, zelf van mensen van wie je 
dat niet verwacht. Er was daarom heel wat papierwerk te doen in Santa-Cruz, in Tarija en vooral in 
Sucre. Dit leverde soms de nodige frustratie en irritatie op, het is tijdrovend en lijkt zinloos als je denkt 
aan de ellende en armoede die heersen op het platteland. 
 
Het was heel bijzonder dat we op de dag van ons verblijf in Santa-Cruz onverwacht Thérèse Altena 
ontmoetten! We hebben een paar fijne uren met elkaar doorgebracht. Thérèse is de weduwe van Dick 
Altena die kortgeleden is overleden. Hij heeft ons meermalen vergezeld op onze tochten in het 
binnenland van Bolivia en droomde ervan nog een keer met ons team mee te kunnen gaan.  
 
Onze vaste plek in Bolivia wordt weer de basis in de Andes op 3200 meter hoogte! Het huisje daar 
moet nog wel worden opgeknapt en een nieuwe inboedel is nodig omdat alles was verdwenen! Giften 
hiervoor zijn zeer welkom. 
 
Wilt u met ons danken voor onze goede gezondheid? 
Bid alstublieft dat we afgelegen volkeren kunnen blijven bereiken om hen de nodige hoop, het Goede 
Nieuws en medische zorg te kunnen brengen.  
Bid voor het transport; na bijna iedere tocht moeten de voertuigen worden hersteld. 
Bid dat we onderscheiden wie “echt” is en wie niet. Er gebeurt veel achter onze rug wat met veel liefde 
en wijsheid moet worden opgelost. 
Bid voor goede WiFi verbindingen. 
Bid voor pastor Romulo (50 jaar en vader van 4 opgroeiende kinderen), onze gids van het eerste uur 
(1990), die ernstig ziek is. 
 
Een fotoalbum van ons werk in Bolivia is te vinden op de Facebook pagina’s “Rik Celie” en “Carolien 
de Wilde”. 
 
De hartelijke groeten van Rik, Carolien en onze teams in Bolivia en Haïti. 
 
PS: inmiddels zijn Rik en Carolien terug in België. Helaas is Rik daar met spoed opgenomen in het 
ziekenhuis i.v.m. met een ontsteking van het hartzakje en van de longbladen. De oorzaak hiervan is 
wellicht het verblijf op grote hoogte en de hoge werkdruk. Hij gaat gelukkig vooruit en is weer ontslagen 
maar moet nog enige tijd medicatie gebruiken.  
 
Arendjan Wijnmaalen. 

http://doctorsonmission.org/

