
 

 

Nieuwsbrief Rik en Carolien Celie, november 2021. 
 
 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Iedereen zal nu luid zeggen: Jouw hulp komt van God, de Heer.  
Het is zo dat God er voor gekozen heeft om via harten, handen en zelfs de monden van mensen te 
werken. Hij moet diep in ons hart zitten om ons in beweging te zetten, niet alleen om het goede 
nieuws te brengen via de mond, maar ook om daadwerkelijk deze missie uit te bouwen. Anders 
gaat het niet. Is het dan mijn verantwoordelijkheid? Natuurlijk niet! Wij kunnen slechts doen wat we 
kunnen doen en zijn heel dankbaar voor alle mensen die iets bijdragen. Het blijft echter een 
moeilijke (medische en pastorale) missie in verband met alle kosten bij mensen die niet alleen de 
waarde van geld niet kennen maar dikwijls nog nooit geld gezien hebben. 
 
U weet dat wij uitgaan naar de allerarmsten in de meest afgelegen dorpen in gebieden waar nog 
steeds geen gezondheidszorg is. Met onze lokale medisch-pastorale teams maken we tochten van 
zo’n 10 dagen. De kosten van een tocht (onder andere voor materiaal, medicijnen, eventuele 
ingrepen, transport, overnachting, en vergoeding van de teamleden) variëren van 2000 tot 4000€. 
 
Op dit moment concentreert zich ons werk nog steeds in het Amazone gebied. Naast het brengen 
van het Evangelie is er heel veel medisch werk te verrichten. We hebben de gevolgen van 
allerhande tropische ziekten gezien en ook de vernietigende gevolgen van Corona.  
We zijn de Heer dankbaar dat we als team dat zo dicht bij de mensen staat nog steeds gevrijwaard 
zijn van deze ziekte. Van Peru is bekend dat er 200.000 doden te betreuren zijn, op een bevolking 
van 30 miljoen. Van Bolivia zijn geen exacte cijfers te vinden. Wel weten we dat de Corona variant 
uit Peru het Andes gebied van Bolivia heeft bereikt. Dat is de reden dat we van plan zijn om in 
december-januari daar heen te gaan. Voor de doden kunnen we niets betekenen maar er zijn ook 
vele duizenden die allerlei symptomen hebben van een soort chronische Corona, en al zeker als er 
een late immuniteit is en geen vaccinatie voorhanden. 
De zorg om mensen te helpen is dus groot, ook met begeleiding in verlies en rouw. 
  
De weeskinderen in Haïti worden blijvend verder geholpen via betrouwbare contacten. Om 
verschillende redenen kunnen wij daar zelf helaas niet heen reizen. 
 
Het maakt Carolien en mij gelukkig om echt en direct iets te kunnen betekenen voor de 
allerminsten. Zoals u weet heeft Carolien psychotherapie gestudeerd in verlies, rouw en trauma bij 
kinderen en jong volwassenen, hetgeen een enorme meerwaarde betekent op het veld. Op dit 
moment functioneert zij echter ook als een volleerd tandarts assistente! 
De ziekte waar ik vorige keer over schreef is volledig weg. Toch is er nog vermoeidheid over 
gebleven. Ik wil het niet op de leeftijd steken, maar er is wel degelijk een verschil tussen, laat ons 
zeggen, 30 jaar geleden en nu. Het ritme hier is zwaar en de stress is groot, maar de hulp van vele 
jonge Boliviaanse artsen en voorgangers is geweldig en de teamspirit houdt ons overeind. Prijs de 
Heer! 
 
We blijven de Heer dankbaar voor alle vormen van steun die naar Doctors on Mission wordt 
gestuurd om het werk mogelijk te maken. Alle ondersteuning, hoe klein ook, geeft een “boost” aan 
onze harten en de nodige moed om door te gaan. We blijven speciaal gebed vragen voor verdere 
bescherming voor de teamleden en onszelf, mede omdat we altijd nauw contact hebben met de 
mensen aan wie we hulp bieden. We kunnen steeds extra gebedssteun gebruiken! 
 
Nog de hartelijke groeten van Rik, Carolien en onze Doctors on Mission Teams, wij blijven 
doorgaan! 


