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Jambo marafiki, wandugu na wadada!
Nog net even een nieuwsbrief voor ons verlof. Op 9 april
was het een jaar geleden dat we uit Itendey werden
geëvacueerd. Ondertussen is het ziekenhuis sinds eind
januari weer open. De afgelopen maanden is het rondom
Itendey vrĳ rustig gebleven. De bevolking keert langzaam
maar zeker terug, alhoewel veel mensen nog bang zĳn om
met hun gehele familie terug te keren. Willem is de
afgelopen maanden vier keer in Itendey geweest om
medisch materiaal terug te brengen en te helpen bĳ het
werk rondom de heropening.
Eigenlĳk verliep alles weer snel als ‘van ouds’, behalve het
aantal patiënten dat het ziekenhuis bezoekt. Het is
hartverscheurend om te zien hoe mensen alles hebben
verloren en weer opnieuw moeten beginnen met alles
opbouwen: hun huis in orde maken (veel spullen zĳn
tĳdens hun afwezigheid gestolen) en het oerwoud weer in
een veld veranderen en opnieuw beginnen met planten.
Ook wonen er nog veel mensen die niet terug naar hun
eigen dorp durven tĳdelĳk in een van de leegstaande
huizen in Itendey.
Patiënten met chronische ziekten hebben maanden geen
medische zorg ontvangen en mensen hebben nagenoeg
geen geld voor medische zorg. Gelukkig ondersteunt de
GZB de patiënten bĳ de betaling van de medische zorg
voor de eerste maanden.

Uitleg X-ray aan patiënt

Weer patiënten in Itendey!

Lolwa
In het ziekenhuis van Lolwa is het de afgelopen tĳd juist
behoorlĳk druk. Er zĳn veel vluchtelingen in de regio die
vanuit Noord-Kivu (provincie ten zuiden van Ituri) zĳn
gevlucht voor een islamitische rebellengroep. Ook worden er
regelmatig patiënten verwezen met open botbreuken.
Doordat het ziekenhuis aan een drukke doorgaande
zandsnelweg
ligt,
zien
we
bĳna
wekelĳks
verkeersongelukken. Geregeld valt er een vrachtwagen of
een bus vol met passagiers om! Ondanks de drukte zĳn er
helaas nog steeds slechts twee Congolese dokters, waardoor
we weinig tĳd hebben voor training en samenwerken. De
directie is nu uiteindelĳk wel begonnen met het zoeken van
een extra dokter.

Reflectie dag over pygmee project

- Ons verlof. We hebben
behoefte aan rust en een
periode van afstand. Bid
voor de kinderen dat ze een
fijne tĳd zullen hebben.

- Het ziekenhuis in Lolwa.
Bid dat er snel nieuwe artsen
en verpleegkundigen zullen
komen en dat de directie
verstandige beslissingen zal
nemen.

- Vrede in Ituri. Er zĳn veel
verschillende
rebellengroepen, veel
vluchtelingen, veel
onveiligheid. Mensen lĳden.
Bid voor alle vluchtelingen.

- Gezondheid van ons als
familie. De afgelopen tĳd zĳn
de kinderen weinig ziek
geweest. Dank dat het goed
met ze gaat.

- De positieve training voor
het zondagsschoolmateriaal
en de leuke reflectie
bĳeenkomst over het werk
onder de pygmeeën. Bid
voor Gods zegen op dit
werk.

- De positieve ontwikkelingen
in Itendey en het ziekenhuis.
Bid dat dit zo door zal gaan.

Dankt u mee…

Gebedslegger

Luchtfoto Lolwa

Bidt u mee…

De afgelopen maanden zĳn we samen met Mark en Corine
druk bezig geweest met filmen voor EO-Metterdaad.
Vanwege COVID-19 hebben we de filmpjes zelf moeten
maken, wat soms behoorlĳk intensief was. Net zoals in
Itendey, helpt EO Metterdaad nu ook het ziekenhuis in Lolwa
met financiële ondersteuning voor de bouw van een
patiëntenafdeling en een watersysteem. Ook komt er een
patiëntenfonds dat de medische zorg voor pygmeeën zal
ondersteunen. Tevens wordt er teruggeblikt op de
ontwikkeling in Itendey. Er komen vier afleveringen die iedere
zaterdag in mei zullen worden uitgezonden.

GZB-projecten
Eind januari hebben we een training in nieuw
zondagsschoolmateriaal
gegeven
aan
zondagsschoolleiders vanuit vier kerkelĳke districten. Het was een
mooie dag en er waren veel positieve reacties. Deze
zondagsschoolleiders geven op hun beurt de training weer
aan het lokale zondagsschoolteam. In Lolwa waren we
daarbĳ aanwezig en we zien dat het inderdaad beter werkt
als de lokale leiders zelf de lokale training geven. Mensen
zĳn erg blĳ met het materiaal en geven aan dat dit zorgt
voor een herleving van het zondagsschoolwerk, omdat er
de laatste jaren weinig aandacht voor is geweest.

‘Gezocht: au pair / hulp thuisonderwijs m/v’
…om als tussenjaar les te geven aan Lukas (groep 3) en
Annelie (groep 2). Je hebt HAVO of VWO of
vervolgopleiding afgerond, je bent zelfstandig, flexibel en
je hebt ervaring met jonge kinderen en veel energie!
Onderwĳservaring is niet per se nodig, je kunt werken
i.s.m. Joanne. Het leven in Congo is niet altĳd
gemakkelĳk, dus daar moet je mee om kunnen gaan. Je
kunt ook betrokken zĳn bĳ de verschillende GZB-projecten. Gezien afgelopen
jaar, is dit zeker onder voorbehoud
van Jakobus. Maar mail ons eens
bĳ interesse voor verder gesprek!
Ontspannen in de rivier!

Huize Folmer
Met de kinderen gaat het over het algemeen goed. Het is
soms een uitdaging om altĳd in een soort ‘lock-down’ te
zitten (niet door Corona, maar door het kleine dorp), maar
de kinderen hebben een geweldig uitje ontdekt: zwemmen
in een nabĳgelegen riviertje! Daar hebben ze ontzettend
van genoten, totdat de regentĳd begon en het water weer
te hoog kwam te staan.
Training zondagsschoolleiders

Ook met het evangelisatie- en ontwikkelingsproject onder
de pygmeeën hebben we een kleine start gemaakt. Met
een groepje van twaalf personen (inclusief twee
pygmeeën) die bĳ dit werk betrokken zĳn, hebben we
nagedacht over de behoeften van de pygmeeën, de
roeping voor de kerk en op welke manier we dit werk vorm
kunnen geven. We hebben het idee om lokale kerken te
verbinden aan een pygmeekamp in de buurt, waarbĳ de
kerk zelf een ‘zendeling’ uitstuurt en ondersteunt. Mogelĳk
maken we daarbĳ gebruikt van de methode Community
Health Evangelism, een holistische benadering waarbĳ de
nadruk ligt op langdurige relaties, evangelisatie en het
samen zoeken naar lokale ontwikkelingen. Eind april zal
deze groep leiders daar meer informatie over ontvangen
door een 2-daagse training, waarna we verder zullen kĳken
naar de praktische mogelĳkheden.
Nu we steeds meer andere medische structuren leren
kennen, krĳgen we meer zicht op de slechte kwaliteit van
zorg die er in het algemeen geleverd wordt: medicatie of
materiaal is vaak niet aanwezig, operaties veroorzaken
vaak veel complicaties en zelfs eenvoudige behandelingen
(zoals malaria) worden vaak niet goed uitgevoerd.
Daarnaast is er veel corruptie: artsen en verpleging werken
vaak alleen tegen extra betaling of verkopen zelf medicatie
aan bed en de directie steekt een groot deel van de
inkomsten in eigen zak. Goede zorg tegen een eerlĳke prĳs
leveren in ziekenhuizen van de kerk, is dan ook echt een
getuigenis. Het lĳkt ons mooi om ook andere klinieken
binnen de Communauté Emmanuel te helpen goede zorg
te verlenen. We zĳn in gesprek over mogelĳke
verbeteringen binnen de coördinatie van de kerk voor haar
medische structuren en we hopen dat dit een positief
gevolg zal krĳgen.

We merken dat alle gebeurtenissen en onzekerheid van
het afgelopen jaar wel hun tol hebben geëist van ons als
familie. De nieuwe bezoeken van Willem aan Itendey
maakte bĳ de kinderen ook weer emoties los.
Waarschĳnlĳk gaan we, als God het wil, na ons verlof weer
terug naar Itendey, maar doordat de situatie nog zo
onzeker is, hebben we gezegd dat we deze beslissing pas
tĳdens het verlof zullen nemen, uiteraard samen met de
GZB. En het hangt ook af van de ontwikkelingen van de
komende tĳd. Maar eerst op verlof... We hopen begin mei
in Nederland te arriveren en zien er naar uit jullie al dan
niet live te ontmoeten!

Afscheidsetentje voor verlof familie Godeschalk
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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

