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Jambo!
De afgelopen maanden was voor ons een tĳd met veel ontmoetingen en onbedoelde reizen. Ten eerste kwam Maike, een
Duitse zendingswerker uit Nyankunde, een weekje kramen bĳ Joas. De kinderen genoten van de tĳd met haar en hadden
veel lol als zĳ Nederlandse boekjes probeerde voor te lezen! Eind februari kwamen ook Gerben & Gerda (Wycliffe NL) op
kraambezoek en een week later familie Godeschalk (GZB, Lolwa). We hebben veel kunnen delen met elkaar en dat was
bemoedigend. Omdat we net een aantal patiënten tegelĳkertĳd in het ziekenhuis kregen, hebben Mark en ik ook een aantal
operaties samengedaan (zie foto). Wat wil je nog meer als tropenarts-collega’s!
Begin maart moesten we ineens evacueren naar Nyankunde in verband met onveiligheid. Dat was niet leuk, maar we
hadden daardoor wel weer tĳd om vrienden en oud-collega’s in Nyankunde te bezoeken. Een week later gingen we terug
met ‘docteur Nico’ (GZB) die op oriëntatie-bezoek kwam in Itendey. Hĳ had gelĳk een X-ray mee genomen, zodat we na
meer dan zes maanden eindelĳk weer een röntgenfoto konden maken! Daar moest wel een paar dagen aan worden
gewerkt, maar het is gelukt. In verband met de Coronacrisis moest Nico onverwacht zĳn bezoek afbreken. Intussen is
gelukkig besloten dat hĳ het ziekenhuis als oud-tropenarts en Tuberculose-arts regelmatig komt versterken!
In verband met alle onzekerheid rondom de Coronacrisis zĳn we ook met alle buitenlandse zendingswerkers in Oost-Congo
in contact. Mooi om daardoor te zien wat voor missionair werk er buiten ons eigen dorp gebeurt. Maar het is daardoor ook
opvallend hoe weinig buitenlandse werkers er eigenlĳk zĳn (zo’n 20 eenheden op meer dan 5 miljoen mensen).

Samen opereren

De X-ray doet het!

School gaat door...

- voor vrede in Congo

- dat Corona niet de
zoveelste grote crisis zal
worden

- voor alle mensen die
hebben moeten vluchten
en dat het ziekenhuis
binnenkort weer open kan
gaan

- dat de rebellen niet in
het dorp zullen komen en
het ziekenhuis niet zullen
verwoesten en bid voor
een goede organisatie in
het leger

Bidt u mee…

- dat we als familie op dit
moment een goede plek
hebben om te verblĳven

- dat we de belangrĳkste
medische spullen en het
personeel van het
ziekenhuis op tĳd hebben
kunnen evacueren

- voor de geslaagde
behandeling van de
klompvoeten van
Mardoshe

Dankt u mee…

Gebedslegger

Wĳzelf moesten helaas op 9 april met enige spoed nogmaals evacueren. Deze keer zĳn we naar Aru (Noord-Congo) gegaan
waar we nog steeds verblĳven. Het is pittig om zo op afstand te zĳn, terwĳl broeders en zusters in Itendey in moeilĳkheden
zitten. Gelukkig hebben we via de telefoon veel contact gehad en nog veel kunnen regelen voor het ziekenhuis. We
verblĳven in Aru bĳ een Duitse missiepost waar we heel vriendelĳk zĳn opgevangen. Lukas en Annelie spelen de hele dag
met hun twee Duitse vriendjes, waarmee ze communiceren in Swahili. Wĳ hebben hier ondertussen ook andere
ziekenhuizen bezocht, waardoor we weer van anderen kunnen leren. Het is een zegen voor ons dat we in deze onzekere
tĳd hier een rustige basis mogen hebben voor dit moment. Ook al hopen en bidden we dat we weer snel terug kunnen naar
Itendey.

Verhaal van…Mardoshe
Mardoshe is een jongetje van 8 maanden. Zĳn moeder moest vluchten i.v.m. eerdere onveiligheid en kwam bĳ onze
buurman, die familie van haar is, wonen. Hĳ kwam voor een luchtweginfectie in het ziekenhuis en toen zagen we dat hĳ
klompvoetjes had. Dit had eigenlĳk direct na de geboorte behandeld had moeten worden.
In het ziekenhuis hadden we deze behandeling nog nooit gedaan, maar we hebben een
bekende behandelmethode gevolgd waarbĳ de beentjes meerdere keren gegipst en de
achillespees doorgesneden moest worden. Het was spannend om dit zonder enige
ervaring te moeten doen. We waren allemaal erg blĳ toen de voetjes uiteindelĳk in
een mooie positie stonden en hĳ met voetbraces naar huis kon. Hopelĳk blĳft zĳn
moeder deze braces gebruiken en kan hĳ in de toekomst met zĳn vriendjes mee
voetballen!
Situatie Itendey
Sinds drie maanden is het toenemend onveilig in en rondom Itendey. In onze
regio Djugu is de rebellengroep Codeco steeds actiever. Op verschillende
plekken zĳn ze
dorpen binnengevallen, hebben ze mensen lukraak
neergeschoten, geld gestolen, gezondheidsklinieken in brand gestoken,
predikanten gekidnapt en onthoofd en ga zo maar door. De groep is ontstaan
vanuit een stam waarin mensen zich achtergesteld voelen. Maar daarnaast
denken mensen dat deze ‘oorlog’ ook wordt gevoed vanuit de politiek. Dit kan
verklaren waarom de rebellen veel goede wapens hebben. In Itendey hebben we
meerdere malen groepen patiënten in het ziekenhuis ontvangen met
schotwonden. Uiteindelĳk is de situatie zo verslechterd dat veel mensen zĳn
gevlucht. Eind april werd er in een naburig dorp gevochten tussen het leger en de
rebellen. Er is daardoor besloten om het ziekenhuis helemaal te sluiten. Samen
met enkele verpleegkundigen die er nog waren hebben we (wĳzelf waren via
telefoon betrokken) de duurste medische spullen en het laatste personeel naar
Nyankunde kunnen evacueren met de MAF. Samen met een patiënte die een
keizersnede nodig had. Doordat er zoveel mensen gevlucht zĳn, is er al op
verschillende plekken ingebroken. Gelukkig zĳn er nu wel militairen in Itendey. We
hopen dat de situatie snel zal verbeteren, zodat het ziekenhuis weer open kan.
Op dit moment is er namelĳk ook geen gezondheidszorg voor de achtergebleven
mensen aanwezig. Duizenden mensen zĳn gevlucht en komen daardoor in heel
lastige omstandigheden. Ze hebben geen werk, moeten bĳ familie inwonen en
zĳn niet bĳ hun tuin waar ze hun eten vandaan halen. Het is ongelooflĳk en
onbegrĳpelĳk om te zien hoe een relatief kleine rebellengroep een hele regio kan
destabiliseren door overal angst te zaaien.

Mardoshe met brace

Vliegveld en ziekenhuis (rechts)

Corona in Congo
Sinds 10 maart is de Corona-epidemie officieel ook in Congo. Wĳ zĳn tussen de
evacuaties door in het ziekenhuis en het dorp bezig geweest met voorlichting en
plannen maken voor de opvang van patiënten in het ziekenhuis. Maar tot nu toe lĳkt
het verloop van Corona in Congo wel mee te vallen. Wellicht dat het ook niet zo heftig
zal verlopen als in Europa, aangezien hier slechts vier procent van de bevolking boven
de 60 jaar is. Daarnaast is het hier letterlĳk een relatieve crisis, omdat er gewoon veel
andere crises zĳn in Congo. Er zĳn nog steeds nieuwe gevallen van Ebola en ook
woedt er in Oost-Congo een mazelenepidemie die al meer dan 6000 levens heeft
gekost. Daarnaast de onveiligheid, armoede en corruptie. Mensen zuchten daarom
regelmatig ‘God, waarom steeds Congo?’. Congo is bĳ uitstek het voorbeeld van een
gebroken schepping. ‘Broken Beauty’. Het is ons verlangen dat wĳ als ziekenhuis in
Itendey temidden van deze gebrokenheid hoop en licht mogen uitstralen!
Shalom – vrede en heelheid – voor gebroken mensen. Bidden jullie mee!?

Evacuatie medisch materiaal
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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

