
 

 

Nieuwsbrief Rik Celie (Doctors on Mission), augustus 2019. 
 
In verband met medische problemen waren we gedwongen vroegtijdig terug te keren naar België. 
Ik zelf had voor de tweede maal last van een acute ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Een 
parasiet uit het Amazone gebied in Bolivia zou de oorzaak hiervan zijn. Tijdens mijn opname in het 
ziekenhuis in België werd ook nog een zeldzame bacterie aangetroffen. De behandeling is -God zij 
gedankt- succesvol geweest en ik heb de aanbevolen nodige rust kunnen nemen. 
Het was bijzonder dat wij net op tijd de goede medische zorg konden krijgen. Omdat we niet lang 
geleden een extra ziektekosten verzekering hadden afgesloten waren de kosten van onze 
behandeling voor ons zelf vrijwel nihil. 
We zijn dankbaar dat we tijdens ons verblijf in België toch hebben kunnen getuigen in de 
gemeente in Putten. 
In die periode ging het werk van Doctors on Mission gelukkig verder. Vooral in Bolivia zijn er door 
het team heel wat tochten ondernomen. Het is goed om te merken dat de lokale artsen, 
tandartsen, verpleegkundigen en voorgangers van het team hun eigen verantwoordelijkheid meer 
en meer opnemen. 
 
Op 3 september gaan we opnieuw naar Haïti om een tocht te ondernemen in het afgelegen 
binnenland waar extreem arme bergdorpen verstoken blijven van iedere vorm van hulp. Er zijn wel 
lokale kerkjes maar vooral de medische nood is gigantisch groot. We weten dat we er weer zeer 
veel werk te doen zullen hebben. 
 
Vervolgens gaan we naar Bolivia om ook daar met het lokale team tochten te ondernemen, dit keer 
in het Amazone gebied. 
 
Het grootste probleem in zeer arme gebieden is dat vooral kinderen en jonge mensen op de 
afgrond van de dood staan.  
De kosten voor één tocht (medicijnen, voedsel, transport, lonen etc) bedragen al gauw 1500 tot 
2000 euro. Het is een wonder dat we dit tot nu toe hebben kunnen doen maar het blijft voor ons 
problematisch om voldoende fondsen te werven. Maandelijks ontvangen we voor ons werk minder 
dan 1000 euro! 
 
Vanuit de Amazone willen we 1000 km verder trekken naar onze  medische basis in het Andes 
gebergte. We hebben een oproep gedaan om hulp te krijgen voor het herstel van ons berghuisje 
daar. Tot nu toe hebben we ongeveer 1200 euro ontvangen, maar we hopen op nog 2000 euro 
meer zodat we de vochtige wanden kunnen aanpakken, het nodige keukengerei kunnen 
aanschaffen etc.  
 
Om medische redenen kunnen we al jaren niet meer lang achtereen werken in Bolivia en Haïti. 
Daardoor zijn helaas de kosten van reizen en verblijf soms niet mals. 
 
Gebedspunten: 

- bid alstublieft voor onze gezondheid 

- we vragen uw gebed en ook daadkracht om weer aan de nodige fondsen te komen om onze 
tochten te organiseren. Waar wij gaan komt niemand anders! 

- bid om hulp om de steeds meer ingewikkelde administratie in Bolivia aan te pakken. 
 
Met hartelijke groeten, 
Rik en Carolien Celie. 
 
 
Arendjan Wijnmaalen. 


