
Samenvatting nieuwsbrief Rik Celie (Doctors on Mission) mei 2021. 
 
“Om stil van de worden”, dit waren de woorden van mijn 10 jaar oudere professor Fons Verdonck van de 
universiteit van Leuven na het horen van mijn getuigenis over het werk van Doctors on Mission in Bolivia 
en op Haïti. Hijzelf is voorzitter van “Ontwikkelingshulp Alumni Artsen en Apothekers” in Leuven en had 
onlangs een eredoctoraat gekregen aan de Universiteit van Kinshasa. De universiteit van Leuven brengt 
vooral medische hulp naar landen in Afrika, maar als ik contact opneem komt er af en toe ook iets mijn 
kant op. Dat kan zijn in de vorm van een hulpmiddel als een microscoop maar ook een geldbedrag voor 
de aanleg van een medicatie voorraad of iets dergelijks. Ieder keer kan ik daar getuigen, enkele jaren 
gelden zelfs voor een groep van honderden artsen. 
 
Toen de Corona pandemie ook in België was binnengedrongen en een volledige lockdown was ingegaan 
ben ik als vrijwilliger gaan werken onder risicopatiënten. Dit gaf me ook de gelegenheid om op een 
eenvoudige manier te getuigen. Zoals steeds werden vele vragen gesteld. En de Heer zegende! Patiënten 
begonnen giften over te maken voor het werk van Doctors on Mission. 
Vervolgens raakten wij beiden ook besmet. Gelukkig bleven de klachten beperkt en genazen we vlot.  
In februari kreeg ik als arts de nodige vaccinaties en kon ik blijven werken om in België (samen met 
enkele persoonlijke giften) in ons eigen levensonderhoud te kunnen voorzien door ook af en toe betalende 
patiënten te zien in een psychotherapeutisch centrum in Gent.  
We hopen op deze manier ook te kunnen sparen voor een klein huisje in België.  
Het was deze winter niet eenvoudig om in onze caravan te leven en we voorzien dat we in verband met 
noodzakelijke medische controles in de toekomst meer in België zullen moeten verblijven. 
De chirurgische ingreep in maart is overigens goed verlopen! 
 
Intussen ben ik meer dan de helft van mijn tijd online bezig met het begeleiden van het werk in Bolivia en 
op Haïti. De teams van, meestal jonge, artsen, verpleegkundigen en voorgangers hebben overleg en 
structuur nodig om te kunnen zien wat wel en wat niet gedaan kan worden in deze troebele tijden. Een 
grote opgave die veel tijd en inzet vergt. Helaas is het beschikbare budget de beperkende factor in dit 
alles. In de loop der tijd is het bedrag aan donaties fors gedaald door het opkomend terrorisme, de 
bankencrisis en de immigratieproblematiek in westerse landen. 
 
Wij staan te popelen om terug te gaan naar de missie velden wanneer Carolien deze zomer haar 
vaccinaties heeft gekregen. 
Vooral in het Amazonegebied (Oost-Bolivia) is ons team de wanhoop nabij nu daar ook de Braziliaanse 
variant van Corona heeft toegeslagen. Er is daar zo goed als geen gezondheidszorg, noch elektriciteit of 
internet. Temperaturen gaan al vlug naar de 45-50 graden en velen sterven aan tropische ziekten en 
hongersnood. Veel mensen sterven op relatief jonge leeftijd aan Corona en laten duizenden kinderen als 
wezen achter. Er wordt weinig tot niets aan preventie en testen gedaan. Per dag sterven daar meer dan 
4350 personen, er wordt dag en nacht begraven. 
Hetzelfde beeld zien we in de Andes (West-Bolivia) waar het Corona virus bijna letterlijk is overgewaaid 
uit Peru. 
Ook op Haïti is de situatie slecht. Dit weekend schreef de voorganger van Morency, diep in het binnenland 
waar we het weeshuis en een gezondheidspost hebben, zijn verhaal. Het was ronduit droevig. Veel van 
de weeskinderen zijn van honger gestorven en er komen plots tientallen weeskinderen bij. We voelen ons 
machteloos maar blijven vertrouwen op de Heer. Velen zijn de uitputting nabij, zonder jullie hulp kunnen 
we niet! 
 
Carolien is een studie begonnen over rouw, verlies en trauma bij vooral jonge kinderen. Wanneer we 
terug zijn in Zuid-Amerika hoopt zij met de verkregen kennis veel kinderen te kunnen helpen. 
 
In beide landen heerst grote politieke onrust. In Haïti waren er zelfs op een bepaald moment twee 
presidenten die elkaar bekampten! De situatie kan escaleren en soms wordt het ronduit gevaarlijk. 
 
Wij hopen en bidden dat de Heer onze missie zal bijstaan en dat ieder zijn verantwoordelijkheid zal 
nemen, ook al is dat in beperkte mate. 
Neen, Doctors on Mission mag niet verdwijnen! Zeker nu niet! 
 
Gods rijke zegen toegewenst! 
 
Rik & Carolien. 
 
  


