
 

 
 
           
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve allemaal,  
 
Eindelijk een bericht van mijn kant. In 
juni jl. schreef ik mijn laatste bericht.  
 
HOOP KLINIEK 
De situatie rondom Hoop Kliniek was 
toen nog onduidelijk. Heel dankbaar 
zijn we dat problemen uitgesproken 
lijken te zijn. De nationale kerk is er 
na verloop van tijd bij betrokken, zij 
hebben met de familie Mamy en de 
leiders van de kliniek gesproken. Dit 
heeft duidelijkheid aan beide ‘par-
tijen’ gegeven.  
 
Blijft u/jij meebidden voor het voort-
bestaan van deze kliniek? Dagelijks 
komen 80 - 120 mensen voor een po-
libezoek aan de kliniek en vinden er 
drie dagen per week operaties plaats. 
Het is de bedoeling dat ik in februari 
2022 voor 9 weken naar Hoop Kliniek 
ga. 
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Hoop Kliniek Guinee 

 
 
MICHÈL 
Gisteren keek ik naar een herden-
kingsbijeenkomst voor overleden kin-
deren. Het was wereldlichtjesdag. 
Het deed me extra stilstaan bij het 
overlijden van Michèl. Jullie kennen 
hem misschien nog vanuit de vorige 
nieuwsbrieven. In 2013 maakte ik 
kennis met hem.  
In het volgende filmpje, het verhaal 
van Michèl:  
https://vimeo.com/209225480 
(downloaden).  
 
Tijdens mijn vorige bezoek aan Gui-
nee (april 2021) was Michèl naar om-
standigheden goed gezond. Met de 
medicijnen was de nierziekte (nefro-
tisch syndroom) onder controle. 
Maar helaas is de ziekte hem toch 
fataal geworden.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zijn broertje, Emiel, vertelde recent 
aan zijn vader dat hij had gedroomd 
over Michèl. Emiel zag Michèl en riep 
naar hem: “waarom ben je zo vroeg 
weggegaan bij ons? Waarom ben je 
dood gegaan?” Michèl antwoordde: 
“jullie denken dat ik dood ben, maar 
ik leef! Het is hier veel fijner dan op 
aarde.”  
 
Ik hoop dat het Emiel net zo bemoe-
digde als dat het mij deed! 
 
 
 
 

Michèl zijn vader leest Michèl voor uit de Bijbel | Mei 2021 
 
  

Michèl | 2017 
 
  

https://vimeo.com/209225480


 

 
    
    
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
VELDADRES AGAATH (V.A. 02-2022) 
CAMA Services 
Agaath Bakker 
BP 438 
Conakry, Guinee 
West-Afrika 
E-mail: agaathb@hotmail.com 
HET KAN ENKELE MAANDEN DUREN 
VOORDAT DE POST IN N'ZAO AANKOMT 

 
 
THUISFRONTTEAM 
Corine Dekker 
Azaleastraat 18 
2821 TN Stolwijk 
E-mail: tft.bakker@cama.nl 
ALS U DEZE NIEUWSBRIEF LIEVER NIET  
MEER WILT ONTVANGEN, KUNT U DIT 
DOORGEVEN AAN HET THUISFRONTTEAM. 
 
 
SUPPORT 
GIFTEN (FISCAAL AFTREKBAAR) 
ABN AMRO  
NL76 ABNA 0484 6740 48  
ONDERHOUDSFONDS AGAATH: 
T.N.V. CAMA, O.V.V. GUINEE 
VERPLEEGKUNDE  

PROJECTFONDS: 
T.N.V. CAMA, O.V.V. HOOP KLINIEK 
VOORLICHTING 

HOOP KLINIEK FONDS: 
T.N.V. CAMA, O.V.V. HOOP KLINIEK GUINEE 

HOOP KLINIEK (VERLOSKUNDE) 
FONDS: 
T.N.V. CAMA, O.V.V. HOOP KLINIEK 
VERLOSKUNDE 
 
 
 

CAMA ZENDING 
Hoofdstraat 55  
3971 KB Driebergen-Rijsenburg  
Postbus 265  
3970 AG Driebergen-Rijsenburg 
Telefoon: 0343 - 443392 
E-mail: info@cama.nl 
https://camazending.nl 
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CARINA 
Op 15 oktober jl. kreeg ik op m’n werk 
een telefoontje van een vriendin. Zij 
vertelde me het schokkende nieuws 
van het overlijden van collega en vrien-
din Carina. Ze werkte al jaren in Mali.  
Carina bezocht mij in 2013 en daarna 
heb ik haar verschillende keren be-
zocht in Mali. CAMA Zending schreef 
het volgende bericht: 
‘Tot ons grote verdriet moeten wij me-
dedelen dat Carina Saarloos afgelopen 
vrijdagochtend 15 oktober in Mali om 
het leven is gekomen. Terwijl Carina 
een wandeling maakte met collega’s is 
ze ten val gekomen en van grote hoog-
te naar beneden gevallen. In de ambu-
lance op weg naar het ziekenhuis in de 
hoofdstad overleed ze aan haar ver-
wondingen. Dit nieuws komt als een 
grote schok voor haar familie, vrien-
den, collega’s, gemeenteleden en ach-
terban. Op een veel te jonge leeftijd, 
56 jaar, is Carina naar haar hemelse 
Vader gegaan.’ Ik vraag jullie om gebed 
voor haar familie en ook voor de men-
sen in Mali die haar zo enorm missen.  
 
Het zijn verdrietige berichten, ik heb 
het met beide erg moeilijk gehad. Het 
leven van Carina eindigde zo abrupt, 
en Michèl was nog zo jong (15 jaar), hij 
bracht zoveel vreugde in het gezin.  
Het lijkt zo zinloos. In deze tijd moest ik 
vaak denken aan de woorden van Ca-
rina zelf: ‘De Heere God speelt geen rol 
in het wereldgebeuren maar HIJ Zelf is 
de regisseur’.  
Twee lieve mensen die de Here God 
kenden! Hij zorgde voor hen en blijft 
dat ook doen voor ons.  
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We leven toe naar Kerst. Een Kind is 
ons geboren, een Zoon is ons gege-
ven… en men noemt Hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst (Jesaja 9:5). 
 
Goede kerstdagen toegewenst en Gods 
zegen in 2022! 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carina 
 
  

mailto:info@cama.nl
https://camazending.us7.list-manage.com/track/click?u=4579caf892ac9db4298d3f04d&id=c5d5f15379&e=0c6160a8dc

