
 

 

Na onze expeditie in het Amazonegebied zijn we vertrokken naar het Andes gebergte.  
We mogen de Heer prijzen dat we daar zo’n 23 jaar geleden een basis konden bouwen dankzij 
een grote gift van een Nederlandse weduwe die van ons werk hoorde door een uitzending van EO-
Metterdaad. Het weerzien daar was bijzonder hartelijk omdat velen zich mij herinneren en ook 
Carolien werd heel goed ontvangen. De temperatuur overdag is in de Andes prima, maar als de 
zon weg is en ook ‘s ochtends vroeg benaderen we al vlug het vriespunt op deze hoogten van 
boven de 3000 meter. Al is het zomer op het zuidelijk halfrond, wij noemen het eerder het 
regenseizoen. Door de regen groeien planten en vruchten tot op een hoogte van tegen de 3200 
meter, daarboven groeit niets meer. Door het plotse grote hoogteverschil en het lage 
zuurstofgehalte (ijle lucht) krijgt men al gauw klachten van hoofd- en spierpijn, druk op de borst, 
versnelde hartslag, en soms slapeloosheid en nachtmerries. 
We zijn enkel naar de dorpen gegaan waar geen enkele arts, medische bijstand of zorg is, zoals 
Tarabuquillo, Arquillos, Alcala etcetera. Ook de grotere dorpen hadden het moeilijk. Zo stond er 
wel een bord ‘Hospital’ in Sopachuy, maar de deur was op slot en er viel geen enkele arts te 
bespeuren. Ook medicijnen waren nergens te vinden.  
De mensen in deze bergdorpen zijn zo arm dat ze niets hebben om mee te betalen, niet voor een 
consult, noch voor medicijnen of andere zorg. De medische noden zijn immens in deze streek. We 
proberen kind per kind, mens per mens te behandelen en moed en geloof in te spreken. 
Corona was er in elk dorp, maar we mogen de Heer danken dat ook hier de Omikron variant de 
bovenhand aan het nemen is. Dit neemt niet weg dat we heel veel werk hebben met vele mensen 
met milde tot ernstige griepachtige klachten. Deze mensen zijn dan ook zo dankbaar dat er een 
medisch team komt. De klachten door de delta variant waren veel ernstiger, heel veel mensen 
lieten toen het leven bij gebrek aan zorg en zuurstof. 
Carolien kreeg voor de tweede keer Covid maar herstelde gelukkig vlug. 
Verder tref je hier enorm veel parasitaire ziekten aan. Deze parasieten nemen heel veel essentiële 
mineralen, vitamines en andere stoffen uit het lichaam op waardoor de zieken hier tekort aan 
krijgen met als gevolg een verlaagde afweer en bloedarmoede. 
Ook zagen we veel mensen met een longontsteking en zitten we in een gebied waar de dodelijke 
ziekte Chagas veel voorkomt. 
Het beeld van een oude bijna volledig blinde man met ernstige gewrichtspijnen en plasproblemen  
blijft me bij. Gelukkig was er een nichtje dat voor hem zorgde in zijn kleine van rotsblokken 
gebouwde éénkamer huisje zonder ramen (in verband met kou en ijzige winden). 
Mijn Inca/Quetchua gids (sinds 1990) en voorganger Romulo Balderrama is ook ernstig ziek 
geweest door Covid. Omdat hij ook astma heeft is hij opgenomen geweest in het ziekenhuis in 
Sucre maar hij stelt het nu goed. Hij woont met vrouw en 4 kinderen in de Andes. Hij was in de 
begintijd ook mijn hulp verpleger en heeft ontelbare kerkjes opgericht in bijzonder afgelegen 
bergdorpen, dikwijls boven de 4000 meter hoog. De longproblemen heeft hij waarschijnlijk 
opgelopen door al het stof op de wegen die hij te voet aflegde, soms 9 dagen achtereen, om die 
dorpen te bereiken. Hij wilde geen schoenen hebben want die sleten te snel, liever maakte hij zijn 
eigen sandalen van brede rubberbanden van versleten jeeps of vrachtwagens.  
De zorg die we hem konden bieden in Sucre bracht hem en zijn vrouw er weer bovenop. Bijzonder 
is dat hun jongste zoon naar mij Rik genoemd is. Hij is inmiddels 9 jaar en wil, net als veel 
kinderen hier van andere dokters en voorgangers dokter worden om mensen in de Andes en 
Amazone te gaan helpen.... 
We blijven de Heer dankbaar voor alle steun die naar Doctors on Mission gestuurd wordt om het 
werk voort te kunnen zetten. Alle ondersteuning, hoe klein ook, verwarmt onze harten en geeft ons 
de nodige moed om door te gaan. Zoals u weet wordt uw gift gebruikt om de medisch-pastorale 
teams in staat te stellen hun tochten te maken naar de armste mensen in verafgelegen gebieden. 
Helaas is er nu sprake van grote schulden door de kosten van reparaties aan de voertuigen en van 
de noodzakelijke medicijnen en allerlei andere medische onkosten. We streven ernaar om op 
financieel vlak weer in balans te komen. 
We vragen om speciaal gebed voor verdere bescherming van ons team en van ons zelf. Als 
artsen, tandartsen, verpleegkundigen, jonge voorgangers/logistiekers en ander paramedisch 
personeel hebben we steeds nauw contact met de mensen en kunnen we steeds extra 
gebedssteun gebruiken.  
Bid alstublieft voor de vele extra zieken, de immuniteit van deze mensen is bijzonder laag. 
Nog de hartelijke groeten van Rik, Carolien en onze Doctors on Mission teams, enne..... wij blijven 
doorgaan! 


