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Jambo!
In het ziekenhuis van Lolwa is het de laatste tĳd een drukte van belang. Het ziekenhuis ligt aan de ‘grote weg’ en er komen
veel mensen vanuit de steden Mambassa (50 km) en Komanda (35km). Het ziekenhuis begint steeds meer
naamsbekendheid te krĳgen door de kwaliteit van zorg en de mogelĳkheden van diagnostiek met onder andere echo, X-ray
en gastroscopie. Het is mooi om het ziekenhuis zo snel te zien groeien, maar het zorgt ook voor uitdagingen. Te meer omdat
we tĳdelĳk in een tent verblĳven vanwege de renovatie van de kinderafdeling. De organisatie is niet op drukte voorbereid en
het personeel moet hard werken om alles bĳ te kunnen benen. Dat zorgt voor frustraties. Door de drukte staat ook de
kwaliteit onder druk. Een bloeddruk wordt bĳvoorbeeld vaker niet dan wel gemeten. Een patiënt kan soms een hele dag in
het ziekenhuis liggen zonder zĳn medicatie te krĳgen. Anderen hebben wonden die meerdere dagen niet verzorgd worden.
Accepteren dat er dingen gebeuren die ‘niet horen of niet juist zĳn’, is voor ons een grote uitdaging. In Congo nemen onze
collega’s het leven meer zoals het komt, zonder de neiging om alles te willen beheersen en te verbeteren.

Verwilderd ziekenhuis in Itendey

Ziekenhuisafdeling in een tent

Maaltĳd voorbereiding voor feest na doopdienst

- voor rust in ons hart en
gezin in alle onrustige
omstandigheden en voor
duidelĳkheid over onze taak
in de komende tĳd.

- voor een mooie training
met de zondagsschoolleiders
en dat de kerkleiders hierin
actief zullen participeren.

- voor de leiding van het
ziekenhuis in Lolwa. Dat er
bĳ alle uitdagingen goede
beslissingen genomen zullen
worden en dat ondanks de
drukte de zorg zal
verbeteren.

Bidt u mee…

- dat de kinderen zich hier
meer thuis voelen en zich
goed ontwikkelen.

- voor de positieve
samenwerking tussen de
GZB en het nieuwe
kerkbestuur. Dank voor de
voorzitter die een dienende
houding heeft.

- dat het ziekenhuis in Lolwa
aan steeds meer mensen
zorg kan leveren en
daardoor een positieve
impact kan hebben in de
samenleving.

Dankt u mee…

Gebedslegger

We wonen inmiddels zes maanden in Lolwa en beginnen langzamerhand toch een beetje te settelen. We hebben bĳna
dagelĳks contact met vrienden en collega’s uit Itendey. Eind november ben ik, Willem, weer op bezoek geweest in Itendey.
In het ziekenhuis waren een paar deuren en ramen ingetrapt en ons huis was na een inbraak een grote ravage. Gelukkig
was er niet veel gestolen.De laatste maanden is de situatie in Itendey rustig, alhoewel er nog geen concrete
vredesakkoorden zĳn getekend. De rebellen wonen nog steeds in hun dorpen, maar lĳken door de acties van het leger en
interne conflicten wel verzwakt. Daardoor komen steeds meer mensen terug naar Itendey en de dorpen in de regio. De
aanwezige bevolking doet een sterk beroep op de kerk en het personeel om het ziekenhuis weer te openen. Onze collega’s
uit het ziekenhuis van Itendey, waarvan de meeste in Bunia wonen, staan nog niet te springen om terug te keren, maar
waarschĳnlĳk gaat het ziekenhuis in januari weer op kleine schaal open. We willen daar graag bĳ helpen, maar we hebben
wel besloten dat we als familie in Lolwa blĳven wonen tot aan ons verlof (mei 2021). Het idee is nu dat Willem om de week
een midweek naar Itendey zal gaan met behulp van de MAF.

Het verhaal van... Bule Mulefu
Papa Bule Mulefu is een pygmee, afkomstig uit een kamp dichtbĳ Lolwa. Hĳ had een
liesbreuk, maar omdat het geen spoedprobleem was en hĳ geen geld had, weigerde
het ziekenhuis zĳn operatie uit te voeren. Daarna sliep hĳ dagen in de bosjes en in
de keuken van het ziekenhuis, totdat ik hem op een ochtend tĳdens de visite onder
één van de bedden zag liggen. Hĳ lag te kreunen van de pĳn en bleek al een paar
dagen een beklemde darm te hebben vanwege zĳn liesbreuk. Dezelfde dag hebben
we hem geopereerd en bleek een stuk darm dood te zĳn, wat hem zonder
behandeling zeker fataal zou zĳn geworden. Gelukkig knapte hĳ na de operatie goed
op, ondanks zĳn slechte hygiëne- en gezondheidstoestand. Er komen veel
pygmeeën in het ziekenhuis in Lolwa. Meestal komen ze zonder geld en vaak ook
zonder familieleden om hen te helpen. Dit is een grote uitdaging voor het ziekenhuis.
Volgend jaar willen we als ziekenhuis en GZB in Lolwa een klein fonds oprichten,
zodat we toch naar hen kunnen uitreiken met medische zorg en het Evangelie.
Tegelĳkertĳd willen we hen ook juist op hun eigen verantwoordelĳkheid wĳzen door
hen ook zelf mee te laten betalen, bĳvoorbeeld in de vorm van brandhout of kippen.

Kerk

Nieuw bestuur van CE-39

Papa Bule Mulefu (links) met zĳn vader

In oktober heeft de generale synode van de Communauté Emmanuel plaatsgevonden.
Daarbĳ is ook het nieuwe bestuur van de kerk gekozen. We zĳn dankbaar dat dit, voor
zover wĳ weten, zonder veel (etnische) spanningen is verlopen. De nieuwe voorzitter
is een professor van de Shalom Universiteit. Het is een heel actieve en nederige man
en we merken dat dit nu al geholpen heeft voor de verschillende projecten die gedaan
worden in samenwerking met de GZB. Eén van die projecten is de training voor
zondagsschoolleiders. Het is belangrĳk dat kinderen goed Bĳbels onderwĳs krĳgen. We
hebben het trainingsmateriaal met het bestuur en verschillende predikanten uit Lolwa
besproken. Zĳ reageerden erg positief. Op dit moment worden de lessen lokaal in het
Swahili vertaald en we hopen over enkele weken alles te kunnen printen en
plastificeren vanuit ons huis. Daarnaast hopen we binnenkort verschillende leiders van
de kerk een training over het materiaal te geven en deze training met hen te evalueren.
De bedoeling is dat na deze eerste training de leiders zelf de training in de
verschillende kerkdistricten houden en daarbĳ het materiaal verspreiden.

Onze missie?
Wĳ raken van lieverlee steeds meer betrokken bĳ het ziekenhuis in Lolwa. Daar zĳn we blĳ mee, maar het roept ook vragen
op. We vinden het lastig dat we niet weten ‘waar we nu precies mee bezig zĳn’. Ook merken we dat we het ‘verlies’ van
Itendey meer onder ogen zien en dat is pĳnlĳk. Er is daar in de afgelopen jaren veel opgebouwd. Vorig jaar november werd
het vernieuwde ziekenhuis met een groot feest geopend, maar nog geen zes maanden later staat het leeg. En het lĳkt erop
dat het nog lang kan duren voordat het ziekenhuis weer functioneert zoals voorheen. We zitten daardoor voor ons gevoel in
de mist: wat is nu precies onze taak hier in Congo? Het ziekenhuis in Itendey weer opstarten, of als dat niet mogelĳk is, in
Lolwa blĳven werken, of ons meer richten op de medische coördinatie door de kerk van de verschillende
gezondheidstructuren? We hebben allerlei ideeën en zĳn hierover in gesprek met de kerk en de GZB, maar er is nog veel
onzekerheid en dat frustreert ons regelmatig. We proberen dag bĳ dag te leven en deze vragen bĳ onze hemelse Vader te
laten. Het is in ieder geval weer een les dat we de dingen niet zelf onder controle hebben.
De kinderen voelen zich steeds meer thuis in Lolwa en lĳken Itendey langzamerhand te vergeten. Het thuisonderwĳs doen
ze met veel plezier. Ze zĳn de afgelopen maanden wel vaak ziek geweest, maar gelukkig knappen ze elke keer ook weer
goed op. Voor kerst hebben ze allerlei mooie werkjes gemaakt die ons helpen ons voor te bereiden op de komst van de
Koning. Advent is juist in Congo de verwachting van een toekomst waarin alles nieuw wordt!
Een gezegend nieuw jaar toegewenst!
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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

