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Unalamuka? Ochtendgroet: ‘ben je opgestaan?’, te beantwoorden met ‘Ndiyo’ – ‘ja’
Ondertussen wonen wĳ alweer drie maanden in Lolwa. Na begin april
geëvacueerd te zĳn naar Aru (Noord-Congo), hebben we in overleg met de
GZB besloten om tĳdelĳk naar Lolwa te verhuizen. We hebben een mooi
huis kunnen opknappen, wat in de toekomst ook dienst kan doen als een
gastenverblĳf voor de kerk en familie Godeschalk. Het opknappen kostte
best wat energie. We vinden het lastig om niet in ons eigen huis te kunnen
wonen, maar Lolwa is op dit moment voor ons een goede plek om te
wonen en daar zĳn we dankbaar voor. Hier is ook een ziekenhuis van de
Communauté Emmanuel, waar familie Godeschalk (Mark is ook
tropenarts, Corine biomedisch ingenieur) namens de GZB sinds 2019
werkt. Het is voor Lukas en Annelie soms lastig om niet in hun eigen huis
te kunnen wonen, maar het is erg leuk voor ze dat ze Nederlandse
vriendjes hebben! Joanne werkt op de afdeling verloskunde en begeleidt
de wekelĳkse zwangerschapscontroles. Daarnaast geeft Joanne les aan
de kinderen. Willem doet vergelĳkbaar werk als in Itendey. Ook hebben we
heel regelmatig contact met collega’s en vrienden uit Itendey en bekĳken
we samen met het personeel van Itendey de mogelĳkheden van terugkeer.
Meer informatie over onze verhuizingen kunt u lezen op onze webblog
gzb.nl/congo.

Ituri regenwoud met Itendey (blauwe ster),
Lolwa (oranje rondje), Nyankunde (rood rondje)

Ziekenhuis Lolwa
De Communauté Emmanuel heeft vier ziekenhuizen en meer dan 30 gezondheidsklinieken in de provincie Ituri. Itendey en
Lolwa zĳn twee van de ziekenhuizen. Lolwa is zo’n zes uur rĳden ten Zuidwesten van Itendey. Het ziekenhuis is
vergelĳkbaar met dat in Itendey. Met 55 bedden is het iets kleiner dan Itendey, maar het ligt aan een grote weg waardoor
de toestroom van patiënten groter is. Mark werkt samen met een Congolese arts en twaalf verpleegkundigen. Op de
kinderafdeling liggen (zoals gewoonlĳk) veel kinderen met malaria, op de afdeling worden er zo’n 30 tot 40 baby’s per maand
geboren. Vaak gaat het hierbĳ om zwangeren die doorverwezen worden vanwege mogelĳke complicaties.
Net als in Itendey, had EO Metterdaad gepland om een documentaire te maken over het ziekenhuis in Lolwa, zodat er
middelen beschikbaar komen om het ziekenhuis te helpen opbouwen. Helaas is dit meermaals afgezegd vanwege Ebola
en COVID-19. Samen met familie Godeschalk hopen we dat EO Metterdaad alsnog zal kunnen komen.

- de Communauté
Emmanuel, dat de kerk in
de moeilĳke situatie in Ituri
een bron van verandering
en hoop zal zĳn! Bid voor
vrede in Ituri.

- een goede ontwikkeling
van het
zondagsschoolwerk en het
werk onder de Pygmeeën,
en voor een goede
samenwerking hierbĳ met
de lokale kerk.

- de mogelĳkheid van een
bezoek van EO Metterdaad
of andere financiële
ondersteuning voor het
ziekenhuis in Lolwa!

Bidt u mee…

- gezondheid, nadat Willem
en Annelie een week ziek
zĳn geweest.

- de samenwerking met
familie Godeschalk en de
mogelĳkheid voor de
kinderen om samen te
spelen.

- de mooie plek die we in
Lolwa hebben gekregen
om tĳdelĳk te wonen.

Dankt u mee…

Gebedslegger

Dagopening ziekenhuis Lolwa

Programma GZB
Afgelopen voorjaar is het officiële programma van de GZB met de lokale kerk van start
gegaan. Daarin gaat het met name om ‘L'église locale comme agent de transformation
dans la communauté’ (de lokale kerk als instrument voor transformatie in de
gemeenschap). Juist in de vaak gebroken maatschappĳ van Oost-Congo hopen we dat
de kerk een bron van verandering en hoop zal zĳn. Binnen dit mooie en grote doel focust
de GZB op discipelschap, jongeren, de Pygmee gemeenschap en het medische werk in
Itendey en Lolwa. Het is mooi om te zien hoe de relatie met de CE-39 langzamerhand
vorm krĳgt, maar ook een uitdaging om elkaar over en weer te begrĳpen, zodat we als
gelĳkwaardige partners aan een gezamenlĳk doel te werken.
Wĳ zĳn betrokken bĳ het werk voor de zondagsschool en de evangelisatie onder de
pygmeeën. Voor de zondagsschool is Joanne samen met de kerk materiaal aan het
samenstellen. Ook willen we een cursus ontwikkelen voor de toepassing het van het
zondagsschoolmateriaal. Willem is verantwoordelĳk voor de opstart van het werk onder
de Mbuti pygmeeën. Hiervoor voert hĳ veel oriëntatiegesprekken en legt hĳ bezoekjes
af om zo meer inzicht te krĳgen in de behoeften en in al het werk wat nu plaatsvindt of
in het verleden heeft plaats gevonden. We hopen dat we na deze onderzoeksfase begin
2021 hier echt mee kunnen beginnen en dat de kerk gemotiveerd met dit werk zal
doorgaan.

Bezoek Mbuti kamp bĳ Lolwa

Nederlands Bĳbelonderwĳs

Itendey
Het ziekenhuis in Itendey is inmiddels al vĳf maanden dicht. Het was triest om tĳdens de
drie bezoeken aan Itendey een gesloten ziekenhuis te zien met hoog gegroeid gras.
Gelukkig is het ziekenhuis niet bestolen of vernield, alhoewel er bĳ veel huizen
(waaronder die van ons) is ingebroken. Ondertussen lĳkt de veiligheidssituatie
langzamerhand te verbeteren. Mensen keren terug naar Itendey en personeel begint
voorzichtig plannen te maken om binnenkort terug te keren. Hele duidelĳke
veranderingen ten opzichte van de rebellengroepen zĳn er niet, behalve de geruchten
dat ze via vredesbesprekingen een plaats in het Congolese leger zullen krĳgen. Dit
gebeurt in Congo regelmatig als motivatie om een rebellengroep op te heffen. Het blĳft
heel lastig om de situatie echt te begrĳpen. Ook voor Congolese collega’s blĳft het
gissen naar de oorzaken en het verloop van de onveiligheid. Duidelĳk is wel dat de
algehele veiligheid in Ituri verslechterd is. We bidden om vrede voor onze provincie die
al jarenlang door geweld, corruptie en armoede wordt geteisterd. Ook hopen we dat we
over enkele maanden kunnen terugkeren naar Itendey om te helpen het ziekenhuis te
heropenen. En in de tussentĳd proberen we te leven bĳ de dag, zonder zorgen voor de
dag van morgen. Met als gebed: Laat Uw Koninkrĳk komen. Ook in Congo.
Dank voor jullie meeleven en gebed!!
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Verhaal van…Kahindo
Vroeg in de ochtend werd
Kahindo, een moeder van
ongeveer 30 jaar, naar ons
verwezen. Ze woont in een dorp
ongeveer 20km verderop, waar
ze die nacht in de
gezondheidskliniek beviel van
de eerste baby van een
tweeling. Door slechte
zwangerschapscontroles werd
ze helaas niet doorverwezen
vóór de bevalling begon. Omdat
het tweede kind niet ‘vanzelf’
kwam, werd ze na een tĳdje
alsnog naar Lolwa
doorverwezen. Hierdoor werd
de baby meer dan twee uur na
zĳn broertje geboren en moest
hĳ gereanimeerd worden. De
baby had zuurstof nodig, maar
het ziekenhuis heeft geen
permanente stroomvoorziening.
De zuurstofconcentrator kan
alleen op de generator gedraaid
worden, wat veel geld kost voor
de patiënt of het ziekenhuis.
Wat heeft de moeder een stress
gehad. Ook als de generator
weer eens uitviel en de baby
meteen blauw aanliep. Na 18
dagen is de baby alsnog
overleden. Wat een verdriet
voor de moeder en teleurstelling
voor het medisch personeel.
Toch was de moeder dankbaar
voor de zorg die haar kindje had
gekregen. En wĳ werden er
weer eens van doordrongen dat
je hier een patiënt niet ‘gewoon’
de zorg kan bieden die nodig is.
We kunnen hier geen zorg met
een waarde van meer dan $250
‘uitgeven’ om een babyleven te
redden. Een schril contrast met
Nederland.

Baby van Kahindo

Colofon
Willem en Joanne zĳn in oktober 2014 vanuit de Hervormde gemeente van Sommelsdĳk en de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid
uitgezonden naar Congo DRC met ondersteuning van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Contact: willemenjoannefolmer@gmail.com l Website: www.gzb.nl/congo l Facebook: willemenjoannefolmer
Voor meer informatie kunt u terecht bĳ het thuisfrontteam:
TFT Willem en Joanne l Merel 14 l 3245 TS l SOMMELSDĲK l TFTFolmer@gmail.com
IBAN: NL76RABO0341631426 t.n.v. Zendingscommissie Sommelsdĳk
Contactgegevens GZB: E-mail: info@gzb.nl l Website: www.gzb.nl
Wilt u zich aanmelden voor de gebedsbrief die 4 a 6 keer per jaar verschĳnt, stuur dan een email naar TFTFolmer@gmail.com

