
 

 

Nieuwsbrief Rik Celie (Doctors on Mission), augustus 2020. 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al geschreven is zijn wij net voor de lockdown vanuit Bolivia terug 
naar België gekomen. Het besmettingsrisico blijkt zowel in Haïti als in Bolivia zeer hoog te zijn, 
zeker wanneer er gewerkt moet worden zonder voldoende beschermingskledij. We zien het als 
een belangrijke aanwijzing van de Heer dat we Zuid-Amerika nog op tijd hebben kunnen verlaten. 
 
Het Corona virus is als een woeste storm Bolivia binnengekomen, vanuit Brazilië richting Santa 
Cruz en vanuit Peru richting La Paz. Cijfers zijn onbetrouwbaar maar volgens berichten van de   
Boliviaanse artsen in ons team moeten we toch rekenen op 500.000 besmette personen en 20.000 
doden. Wie weet echter de juiste getallen? Landen willen immers scoren met lage cijfers door een 
vermeende goede aanpak van het probleem. In Santa Cruz (2 miljoen inwoners) zouden mensen 
die op straat liepen en niet konden aantonen dat ze voedsel of medicijnen moesten aanschaffen 
gevangengezet zijn. 
Helaas zijn ook artsen van ons team, een tandarts en een apotheker als ook leden van hun 
gezinnen met het virus geïnfecteerd. Daar zij nog relatief jong zijn hopen we dat iedereen met 
Gods zegen toch zal herstellen. God zij dank dat tot nu niemand van hen is overleden! 
De publieke ziekenhuizen liggen overvol. Veel artsen, ander medisch personeel en ook 
voorgangers zijn besmet en overleden. Privé ziekenhuizen sluiten in verband met onvoldoende 
beschermingsmateriaal en behandelmogelijkheden. De dokters daar willen hun eigen leven en dat 
van hun familie niet in gevaar brengen. Het gevolg is dat mensen voor de ziekenhuizen op straat 
sterven, taferelen die nooit eerder zijn gezien..... 
Wij hebben onze medische missiebasis in de Andes opengesteld als één groot quarantaine 
centrum. Een groot probleem daar is echter dat de watertoevoer kapot is en dat financiën voor 
reparatie vooralsnog ontbreken. 
Een “voordeel” van Bolivia is in deze tijd de geringe bevolkingsdichtheid en de lage gemiddelde 
leeftijd waardoor het sterftepercentage wellicht lager is dan in meer ontwikkelde landen met een 
grotere en gemiddeld oudere bevolking. 
Gezien de grote problemen en gevaren wordt het bijzonder moeilijk voor onze teams om te blijven 
uitgaan naar de allerarmste gebieden. Anderzijds krijgen onze teamleden in alle ellende veel 
gelegenheid om hun getuigenis te geven en velen komen dan ook tot geloof! 
 
Objectieve cijfers over Covid-19 in Haïti hebben we niet. Mensen sterven en vaak is de oorzaak 
niet bekend. In de streken waar wij werken wordt er al helemaal niet getest en is er een totaal 
gebrek aan beschermingsmateriaal en behandelmogelijkheden. 
Ondanks gebrek aan financiële middelen proberen we te blijven uittrekken naar de gebieden in het 
binnenland. 
 
Op moment kunnen wij zelf niets anders doen dan het werk zoveel als mogelijk online vanuit 
België aan te sturen. Alle projecten moeten worden overgedragen aan mensen van Bolivia en 
Haïti. We hopen zo lang mogelijk in staat te zijn hoop en leven te brengen in beide landen. 
Wij zijn verder zeer voorzichtig met het bepalen van een eventuele terugkeer naar Zuid-Amerika 
gezien het gevaar van een infectie. 
 
We willen uw gebed vragen voor meer financiële ondersteuning om de armsten onder de armen te 
kunnen blijven helpen en ook voor bescherming voor onze medewerkers, hun gezinnen en de 
kwetsbare patiënten tegen besmetting met het Corona virus. 
Er is ook een punt van dank: bij een test op het Tropisch Instituut in België bleek ik negatief voor 
Corona. Ik heb blijkbaar wel een besmetting opgelopen met het Dengue virus maar daar 
voldoende antistoffen tegen opgebouwd. 
 
Nog de hartelijke groeten van Rik en Carolien Celie, en de leden van onze teams in Bolivia en 
Haïti. 
 
 
 


