
 

 

Samenvatting nieuwsbrief Rik Celie (Doctors on Mission) januari 2021. 
 
De toestand in Haïti en Bolivia was al schrijnend. Vóór de pandemie overleed onze lokale Boliviaanse leider 
Dr. Ino op 55-jarige leeftijd en door Corona verloren twee artsen van begin 50 het leven. Daarnaast is 
ongeveer de helft van de leden van onze teams al geïnfecteerd geweest door Corona. Gelukkig waren 
deze artsen en logistiekers (vooral voorgangers) allemaal tussen de 30 en 40 jaar en overleefden zij de 
virusinfectie. Intussen woedde er in het Amazonegebied ook een Dengue Fever (knokkelkoorts) epidemie. 
Het virus dat deze ziekte veroorzaakt wordt overgebracht door een bepaalde mug. De ziekte leidt tot 
ernstige bot- en gewrichtspijnen, maag-darm en longklachten en verloopt vaak dodelijk door inwendige 
bloedingen. 
 
We besturen/begeleiden/sponsoren vanuit België online alle tochten van de teams en de verdere 
ontwikkelingen heel intens. Hoewel men binnen de medische missies met de handen in het haar zit gaat de 
strijd door. We doen al het mogelijke terwijl we het onmogelijke in Gods handen moeten leggen. Inmiddels 
worden we ook door heel wat andere zendelingen benaderd voor advies, hulp en uitleg. 
 
We hebben de volgende tocht van het team in Bolivia moeten uitstellen omdat Sandro, de opvolger van Dr. 
Ino, en zijn dochter Ciel (in het Spaans: Hemel) Corona hebben. Gelukkig lijken er geen ernstige klachten 
te bestaan, we hopen op een goede afloop! 
De organisatie Face the Challenge International, waaronder onze basis in de Andes ressorteerde, is met 
ingang van 1 januari 2021 gesloten. Daardoor is de hoeveelheid papierwerk sterk toegenomen. De 
internationale directeur van deze organisatie, Dr. Randy Robinson is een befaamde maxillo-faciale chirurg, 
en heeft ons in de jaren 90 in Bolivia met hand en tand bijgestaan. Hij blijkt nu ernstig ziek te zijn. 
 
Onze Haïtiaanse vertegenwoordiger Eliane (40 jaar) is helaas erg ziek door een terugkerende tumor. Zij 
woont in het binnenland van Haïti en het is niet duidelijk of er sprake is van een goedaardig of kwaadaardig 
gezwel. We hopen en bidden dat het goedaardig is. 
De misdaad in Haïti neemt toe, waarschijnlijk omdat mensen geen inkomen uit werk meer hebben en 
daardoor niet meer aan voedsel kunnen komen. 
 
Dankzij de hulp van een vriend zijn Carolien in ik in januari een week in Lapland geweest, uiteraard de 
quarantaine plicht en de noodzakelijke tests in acht nemend. We hebben kunnen genieten van de natuur en 
hebben kracht, energie en de nodige moed opgedaan voor de komende tijd. We hebben er in een piepklein 
dorp een jonge Vlaming ontmoet die door God geroepen was daar heen te gaan. Uiteraard spraken we 
over het geloof en we waren het met elkaar eens dat het om Jezus alleen gaat en dat Hij centraal moet 
staan. 
 
Dank- en gebedspunten. 
Één van de patiënten in België was zo onder de indruk van het getuigenis van Rik dat zij 25.000€ schonk 
voor het werk van Doctors on Mission. Wat een zegen! 
En een andere patiënt is van plan om in plaats van geschenken bij zijn 80ste verjaardag deze zomer giften 
te vragen voor onze organisatie. 
Veel andere, kleinere, donaties komen binnen van mensen die creatief aan het werk gaan. 
We zijn bijzonder dankbaar dat we de aanvallen van het Dengue virus (Rik) en van het Corona virus 
(beiden) hebben overleefd. 
Wij vragen jullie bijzonder gebed voor de gezondheid van Sandro en zijn dochter Ciel in Bolivia en voor 
onze voorzitter Eliane in Haïti in verband met haar zorgwekkende toestand. 
Ook graag gebed voor het doorgaan van de medische tochten in Bolivia en Haïti en voor de noodzakelijke 
financiën daarvoor. 
Ik verwacht dat ik in maart een operatie aan de darmen zal ondergaan in verband met littekenvorming ten 
gevolge van een of andere ontsteking in het verleden. Het herstel zal waarschijnlijk een maand duren. 
Ondertussen hopen we dat we de nodige vaccinaties zullen gaan krijgen zodat we veilig naar Zuid-Amerika 
kunnen terugkeren. 
 
Met hartelijke groet en Gods zegen, 
Rik en Carolien Celie. 


