
 

 

Nieuwsbrief Rik Celie (Doctors on Mission), mei 2022. 
 
Op dit moment verblijven wij nog in België maar we verwachten in de volgende maand weer naar Bolivia te 
kunnen vertrekken. 
Sinds 1986-1987 zijn wij actief in Bolivia. Met onze lokale medisch-pastorale teams van tandartsen, 
voorgangers en verpleegkundigen maken wij tochten naar nauwelijks bereikte, ver afgelegen gebieden in het 
Amazonegebied en in het Andes gebergte. Extreem arme gebieden waar men verstoken is van medische en 
geestelijke zorg. Veelal zijn ook “moderne” gemakken als elektriciteit en internet niet aanwezig. Ons doel is 
mensen te redden, daar en op dat moment, en hoop te geven voor de toekomst.  
 
Bolivia. 
Degenen die bekend zijn met logistiek en transport zullen begrijpen hoeveel organisatie en financiële middelen 
nodig zijn om ons werk te kunnen blijven doen. 
Om dit moment kampen wij met grote problemen met onze vervoermiddelen! Onze meer dan 40   jaar oude 
hospitaal vrachtwagen is volledig onbruikbaar geworden en de Toyota Landcruiser (in 1998 via EO-Metterdaad 
verworven) heeft grote motorschade. Van de 3 Toyota ambulances uit 2006 (gekregen door een actie van een 
serviceclub) doen het er 2 niet meer. Eén rijdt nog, de tweede krijgen we telkens tijdelijk weer aan de praat, en 
de derde staat bij overmacht op stal... 
En dan zijn er die tienduizenden mensen in dorpen waar niets is die we willen helpen! 
We hebben jonge Boliviaanse artsen die met ons willen werken, prijs de Heer! Maar ook zij hebben brood op 
tafel nodig, al is het maar een minimum. Zij hebben gezinnen met vaak al schoolgaande kinderen. Veel 
kinderen die ik heb geboren zien worden zitten zelfs al op de universiteit. 
Door de vele zorgen wordt de dapperheid en het geloof van de medewerkers erg op de proef gesteld. Zullen we 
in staat zijn om ons werk te blijven doen? Opmerkingen van mijn vrienden in Bolivia zoals: “Probeer, want de 
Heer zegent toch altijd”, of: “Kijk positief, we geloven er in” geven weer motivatie. Dank u, Heer!  
Zolang het mogelijk is gaan wij door! 
 
Haïti. 
Na de grote aardbeving in Haïti ben ik in januari 2010 om hulp te bieden met een zelf gevormd medisch-
pastoraal team naar afgelegen streken buiten de hoofdstad Port-au-Prince getrokken. Hoewel de afstanden in 
Haïti niet erg groot zijn kost het reizen er door de slechte infrastructuur grote inspanning en zeer veel tijd. 
We konden niet geloven dat we zagen: heel veel naakt lopende kinderen die gewoon in het struikgewas zaten 
en probeerden te overleven zoals de wilde dieren daar.  
Hoewel we in de eerste plaats medische hulp gingen brengen hebben we ons het lot van deze weeskinderen in 
Morency aangetrokken. We hebben alle kinderen medisch onderzocht, “schoolkleren” laten maken, rijst gekocht 
en met stukken hout en papier (en later ruwe steen) een weeshuisje opgezet. Omdat we verder moesten 
trekken hebben we het grootste deel van de zorg voor deze kinderen overgelaten aan volwassen overlevenden, 
via lokale voorgangers, een lokale verpleegkundige en anderen. 
Sindsdien hebben we regelmatig geld overgemaakt voor het levensonderhoud en medicatie (soms is met 10 
eurocent het leven van een kind te redden met antibiotica!) maar dat is door het teruglopen van giften steeds 
minder aan het worden. Daarbij komt dat het overmaken van geld steeds duurder is geworden, momenteel al 
50€ per overboeking! 
Inmiddels is de situatie in Haïti zo gevaarlijk geworden dat het niet verantwoord meer is om er zelf heen te 
gaan. Vooral blanke zendelingen lopen gevaar ontvoerd te worden met als doel het verkrijgen van losgeld (tot 
honderdduizenden per persoon). Er lopen nu ook clans rond die elkaar naar het leven staan 
 
Gebed. 
Wilt u bidden voor een wonder van God dat het bedrag aan giften zal toenemen (bij voorkeur maandelijks opdat 
we ons werk optimaal kunnen plannen)? Financiën zijn nodig voor logistiek, herstel van vervoermiddelen, 
aankoop van medicatie en ondersteuning van de lokale teamleden. 
We danken voor het feit dat we van farmaceutische bedrijven gratis grote doses medicijnen ontvangen. 
Tenslotte zijn we dankbaar dat Carolien nog extra studies psychotherapie in verlies, rouw en trauma bij 
kinderen en jongvolwassenen kan afmaken. 
We danken voor jullie gaven. Ze “verwarmen” onze harten en geven ons de moed om door te gaan! 
 
Nog de hartelijke groeten van Rik, Carolien en onze Doctors on Mission teams. 
PS: kijk voor meer informatie op www.DoctorsOnMission.org 


