
 

 

Nieuwsbrief Rik Celie, Doctors on Mission, augustus 2021. 
 
In juli konden we eindelijk weer teruggaan naar Bolivia! 
Op dit moment bevinden we ons met het team in het Amazonegebied aan de Boliviaans - 
Braziliaanse grens. Het is een moeilijke en ook gevaarlijke missie die veel volharding vraagt.  
Maar de expedities moeten doorgaan. We blijven medische hulp bieden en getuigen. 
In Europa zijn we volledig geïnformeerd door kranten, televisie en internet maar hier aan de grens 
met Brazilië in de buurt van Roborè en Puerto Suarez is internet sporadisch aanwezig, er is zelfs 
dikwijls geen elektriciteit. Er vallen vele duizenden anonieme doden en er is een niet te tellen 
aantal zieken door de Braziliaanse variant van het Corona virus, het Dengue virus, het Chigunyaya 
virus en malaria. Door het ontbreken van gezondheidszorg zijn de mensen in veel kleine dorpen 
niet gewaarschuwd voor het naderende gevaar van de Braziliaanse variant. Het medisch pastorale 
team informeert daar nu over maatregelen om besmetting te voorkomen, onder andere met 
zelfgemaakte mondmaskers. Door temperatuur en zuurstofgehalte te meten hebben we 
vastgesteld dat het met de besmetting in de afgelegen zeer kleine en geïsoleerde dorpen nog 
meevalt. Daar kunnen we “gewone” zorg geven. 
Anders is het gesteld in de grotere (enkele duizenden of meer inwoners) dorpen en steden in het 
Amazonegebied. Om vooral Corona doden te begraven zijn daar veel nieuwe begraafplaatsen 
aangelegd. Ook daar is slechts sporadisch zorg aanwezig en misschien wat zuurstof. De 
allerarmsten zijn lange tijd verstoken geweest van voeding, water en medicijnen. 
Het aantal infecties met de Delta variant stijgt waardoor men een vierde besmettingsgolf vreest. 
Het werk is uitputtend daar de temperaturen boven de 35 graden C oplopen en we ons moeten 
beschermen met een dubbel mondmasker, een gezichtsscherm en een soort overall om het 
lichaam te beschermen. Omdat er geen medische posten zijn werken we buiten in de schaduw van 
een boom. 
Toen we dit uitgestrekte regenwoud binnenreden zagen we geïmproviseerde kampen voor 
mensen die gevlucht zijn in de hoop aan de pandemie te ontsnappen. 
We zijn de Heer dankbaar dat we dit werk kunnen doen voor onze naasten en dat we kunnen 
rekenen op een geweldig medisch-pastoraal team. De drijvende kracht achter dit alles zijn de 
mensen die ons werk mogelijk maken door hun financiële ondersteuning. De kosten voor een 
medisch-pastorale tocht bedragen minimaal 2000€. 
 
Op dit moment ontbreken de financiële middelen om ook nog naar Haïti te reizen. Na de moord op 
de president daar is de situatie er ook zeer gevaarlijk geworden. We proberen online begeleiding 
te bieden en soms kunnen we financiële hulp geven. Gelukkig ontvangen we meer dan voorheen 
hulp voor de weeskinderen van buitenlandse organisaties. 
 
Kortgeleden ben ik zelf erg ziek geworden. De artsen van ons team dachten dat de Braziliaanse 
variant van Corona de veroorzaker was. Gelukkig kon er een PCR test gedaan worden die negatief 
was. God zij dank voel ik mij heel geleidelijk aan op nieuwe krachten komen. 
 
Ik wil graag gebed vragen voor volledig herstel bij mijzelf. 
Verder graag gebed voor de families van de twee dokters uit ons team die op relatief jonge leeftijd 
(rond 50 jaar) aan Corona zijn overleden. 
Tenslotte vragen we gebed voor verdere bescherming van ons team en ons zelf daar we ons toch 
in een zeer rode zone begeven en door onze werkzaamheden nauw contact hebben met de 
mensen hier. 
 
We willen alle mensen van harte danken die blijvend ondersteunen in gebed en met de zo 
broodnodige donaties! 
 
Nog de hartelijke groeten van Rik, Carolien en onze teams. 
 
NB. Zoals waarschijnlijk bekend heeft er onlangs weer een aardbeving plaats gevonden in Haïti. 
Via WhatsApp heeft Rik aan zuster Elly van den Ouden laten weten dat de schok in beide 
weeshuizen (op grote afstand van het epicentrum) is gevoeld maar dat er geen mensen verwond 
zijn. 
Arendjan Wijnmaalen. 


