
 

Lieve allemaal,          11 april 2022 

Hoog tijd voor een bericht vanuit Guinee. Mijn voornemen om 2 updates te schrijven tijdens mijn 

verblijf hier gaat niet meer lukken.... 

Het is inmiddels ruim 5 weken geleden dat ik ben aangekomen bij Hoop Kliniek.  

   

De reis vanuit Conakry was dit jaar heel wat gerieflijker dan vorig jaar. Collega Jon was in Conakry 

om spullen voor de kliniek te halen. Een volgende keer is de reis wellicht veel korter, en nog veel 

comfortabeler.  

De MAF start eind april in Guinee! Er is een vliegveld 20 minuten rijden bij de kliniek vandaan, waar 

ook de MAF gebruik van zal gaan maken. In plaats van 22 uur in de auto, 2 uur in het vliegtuig..... Zie 

ook: 

https://www.maf.nl/van-mongolie-naar-guinee/ 

 

Maart 2019 maakte de MAF zijn eerste testvlucht in Guinee.  

 

 

 



Op een dag komt collega Marie naar mij toe en vertelt over Cécile van 

2 jaar. Ze ziet Cécile elke dag wanneer ze terug komt van haar werk bij 

haar moeder op de rug. Marie legt contact. Ze ziet nu pas goed dat 

Cécile er erg ondervoed uitziet.  Het raakt Marie. Ze verdient zelf 

precies genoeg om haar gezin te onderhouden.  

Ik ben blij dat ze me deze situatie voorlegt. Met de giften die ik 

ontvang kunnen kinderen als Cécile geholpen worden! 

 

Collega Jeannette onderzoekt Cécile. Cécile blijkt malaria te hebben. 

Jeanette schrijft een behandeling voor en geeft voedingsadviezen. 

Marie zorgt ervoor dat de moeder van Cécile de producten ontvangt.  

Gisteren vertelde Marie dat Cécile er beter uitziet en ook meer loopt! 

 

 

                                      
Water!  Onmisbaar in ons leven.          Dit is nu verleden tijd! 

Hierboven op de foto Luc en Suzanne.           

Voor schoon water moesten ze ruim 500 meter lopen. Inmiddels is er een 48 meter diepe boring 

gedaan en een waterpijp geplaatst. Met behulp van een pomp wordt het water omhoog gepompt en 

hebben ze schoon drinkwater. Niet alleen voor hun eigen familie, maar voor de hele woonwijk. Dit 

project was mogelijk dankzij de giften die er komen in mijn onderhoudsfonds! Elke jaar is er naast 

het geld dat nodig is voor mijn verblijf hier, ruim voldoende om mensen en projecten als deze te 

ondersteunen. Luc en Suzanne zijn jullie ontzettend dankbaar! 



  
 

Enock kijkt of er malaria in m’n bloed zit. Hij 

ontdekt enkele malaria parasieten. In ieder 

geval zijn het er genoeg om me erg beroerd te 

voelen. Gelukkig is hier in de kiniek een goede 

behandeling hiertegen.  

Na een paar dagen voel ik me weer helemaal 

gezond.  

In 2020 stierven er volgens de WHO rond de 

627000 mensen aan deze ziekte. Ik vraag me 

wel eens af: ‘wat als malaria in de westerse 

landen voor zou komen?’ Het schrijnende 

contrast tussen arm en rijk.  

Ik voel me bevoorrecht en tegelijkertijd 

ongemakkelijk hierbij.  

https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/malaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke week wordt er wel iemand binnengebracht met 

botbreuken. Hier rechts op de foto Samuel. Hij werd 

aangereden door een auto toen hij op de motor reed. Zijn zus 

die achterop zat brak ook haar been. Beiden konden ze 

geopereerd worden hier in de kliniek.  

 

 

                                            

 



      

 

 

Groeps foto met collega’s. Het was het afscheid van collega Delphine. Ze gaat verhuizen naar 

Ivoorkust. 15 jaar heeft ze in Hoop Kliniek gewerkt. We gaan haar missen!

 

In de volgende update meer over de ontwikkelingen binnen Hoop Kliniek en over mijn werk hier. 

 Liefs vanuit N’Zao / Guinee, 

Agaath

    

 


