
 

 

Wij danken God dat we weer veilig in België terug gekeerd zijn van onze reizen naar  
Haïti en Bolivia, het gaat ons heel goed. Alle acties die georganiseerd worden in België en 
Nederland om het werk van Doctors on Mission te ondersteunen geven ons de nodige moed om 
door te gaan en maken ons dankbaar! 
 
In het door slechte, steile en glibberige “wegen” zeer moeilijk bereikbare bergachtige binnenland 
van Haïti hebben we met ons medisch team heel weer wat werk kunnen verrichten. In deze 
gebieden komt nooit enige andere vorm van pastorale of medische hulp. Ook bijna 10 jaar na de 
grote aardbeving zijn de noden nog immens! Ondanks afnemende financiële middelen zien we 
steeds weer geweldige resultaten en zoveel blijdschap en dankbaarheid naar God. Het aantal 
gelovigen neemt snel toe en meestal doen we ons werk daar via lokale gemeenten en hun 
voorgangers. 
Momenteel wordt het gebied van Manceau en omliggende dorpen ernstig getroffen door luizen, 
schurft en schimmelinfecties. Door het krabben in verband met de jeuk die daardoor veroorzaakt 
wordt ontstaan weer besmettelijke huidontstekingen door bacteriën. Zeker 80-90% van de 
kinderen is aangetast door deze huidziekten.  
Door ondervoeding is de weerstand bij de bevolking ernstig verzwakt en onder ouderen en 
kinderen is daardoor de sterfte door long- en buikinfecties hoog. Deze infecties zouden 
gemakkelijk genezen kunnen worden wanneer er maar voldoende juiste medicijnen aanwezig 
zouden zijn. 
We hopen dat we in staat zullen blijven om hulp te bieden in Haïti! 
 
Bolivia bestaat voor meer dan 65% uit tropisch woud. Na een 5 maanden durende droogte en door 
menselijk toedoen is alleen al in de “Boliviaanse Amazone” meer dan 3 miljoen hectaren bos door 
brand verwoest. Een ongekende ramp! Ongeveer 30 miljoen dieren zijn omgekomen en veel meer 
nog lijden aan verschrikkelijke brandwonden. Over het aantal doden onder de inheemse bevolking, 
die bestaat uit 33 indianenstammen, is zo goed als niets bekend omdat de Boliviaanse regering 
veel cijfers verborgen houdt en eigenlijk niet wil dat westerlingen daar komen. Om verspreiding van 
het vuur te voorkomen hebben inwoners gelukkig grote zanddijken en wegen rondom hun dorpen 
aangelegd. 
Onze medisch-pastorale expeditie was in deze omstandigheden een grote zegen voor de lokale 
bevolking. Te meer omdat het gedurende deze tocht plots 48 uur lang hevig ging regenen en de 
temperaturen daalden van boven de 40-45 graden naar een ongekende 13 graden! Dit was nog 
nooit waargenomen in het Amazonegebied. Velen konden geholpen worden met medicatie, 
verbanden, kleding, etcetera. Het raakte ons diep toen aan het einde van de geboden hulp in een 
van de dorpen een inheemse voorganger tot in tranen bewogen zijn dankbaarheid uitsprak aan 
ons team. 
Toen we nog maar net in Bolivia aangekomen waren hoorden we het enorm droevige nieuws dat 
onze lokale zendeling dokter Ino op 55-jarige leeftijd was overleden aan een hartstilstand na een 
jarenlange strijd tegen de dodelijke ziekte Chagas. Niemand kon vermoeden hoe ernstig de 
situatie was omdat hij zelf zijn leed niet echt te kennen gaf. Mijn verdriet was zeer groot om zo 
plots afscheid te moeten nemen van een vriend waar ik sinds 1993 intens mee samen werkte. Met 
spoed zijn we door gevlogen naar Tarija (Zuid Bolivia) om afscheid te nemen. Dokter Ino laat zijn 
vrouw en drie studerende kinderen achter (geneeskunde, architectuur en farmacie). We hopen dat 
Doctors on Mission in staat gesteld zal worden hen financieel te ondersteunen. 
Verder is de broer (Benjamin) van een van onze medewerkers (Olga) op onze basis in het Andes 
gebergte ernstig ziek. Deze jonge vader lijdt aan de ziekte ALS en zal zijn vrouw en 2 studerende 
kinderen achter moeten laten. We willen zijn pijnen draaglijk maken voor de tijd die hij nog heeft. 
 
Wilt u alstublieft (blijven) bidden voor de nabestaanden van dokter Ino, voor Benjamin en zijn 
gezin, voor alle leden van de teams van Doctors on Mission en voor ondersteuning en voortgang 
van het medisch-pastorale werk? 
 
Nog warme groeten en Gods rijke zegen toegewenst van Rik, Carolien en alle teamleden! 
 
 
 


