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Ziek zijn
Thema

Hoe is het om ziek te zijn in het buitenland?

Het is altijd vervelend 
om ziek te zijn, maar hoe 
is dat in een ander land? 
Bijvoorbeeld in Albanië? 

Lees verder op 
pagina 2.



FGGGGGHHoe is dat op het zendingsveld?

ZIEK ZIJN  

Je bent vast wel eens ziek 
geweest. Als je ziek bent dan kun 
je niet naar school. Soms moet je 

naar de dokter en krijg je medicijnen. 
Hoe is het voor kinderen in Albanië of 

Guinee om ziek te zijn?

Geschreven door familie Van Bochove
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ALBANIË EN  
GUINEE

Eerst betalen

Z
iek zijn is niet leuk, maar als je ziek bent 
is het toch fijn als je naar een dokter toe 
kunt gaan. Jij vindt het misschien heel 
normaal dat je de huisarts kunt bellen 
voor een afspraak. Maar dit is echt niet 
in alle landen zo! In Albanië kennen ze 
geen huisarts. Als er wat is ga je direct 

naar het ziekenhuis. De ziekenhuizen zijn niet zo 
mooi als in Nederland. Als je bij het ziekenhuis 
aankomt, moet je eerst naar de spoedafdeling. 
Daar is het vaak erg druk. Er zijn geen mooie, 
schone kamers met prachtige apparaten. Dat 
hebben ze in Albanië niet. En 
weet je wat ook anders is dan 
bij een Nederlandse dokter? Je 
moet de dokter eerst betalen 
en dan gaat hij je helpen. Ben 
jij dankbaar voor de goede 
zorg die je in Nederland kunt 
krijgen?

Een infuus  
tegen griep

X
iao Ping is verkouden en daarom 
brengt zijn moeder hem naar het 
ziekenhuis. Zo gaat dat in Oost-Azië! 
Als je verkouden bent, ben je ziek 
en heb je geen goede concentratie 
op school. Dat probleem moet snel 
worden opgelost. In het ziekenhuis 

zijn er nog veel meer kinderen. Ze hebben griep 
of zijn verkouden. Xiao Ping krijgt een infuus 
in zijn hand geprikt. Door dat infuus komen er 
medicijnen in zijn lichaam. Deze medicijnen 
moeten ervoor zorgen dat Xiao Ping morgen 
weer naar school kan. Na een uur is het infuus 
klaar en gaat Xiao Ping weer naar huis. Hij 
krijgt ook allerlei goede adviezen van mensen 

om hem heen: ‘Je moet meer kleren 
dragen. Je moet meer warm water 
drinken!’ Dat probeert Xiao Ping te 
doen, terwijl hij ondertussen zijn 
huiswerk probeert te maken. Want 
als hij zijn huiswerk niet maakt 
dan loopt hij direct zoveel achter op 
school. Dat kan niet. Wat denk jij: 
ben je liever in het land van Xiao Ping 
verkouden of in Nederland?

Geschreven door een werker uit Oost-Azië 



Ziek zijn is in Ecuador  
extra moeilijk

Ziek zijn is heel naar, maar zeker in een land als Ecuador is dat extra 
moeilijk. Dat komt door verschillende dingen. 

Het eerste is dat je in Ecuador 
best snel ziek wordt. Het is warm in 
Ecuador en dat zorgt ervoor dat ziektes 
zich snel verspreiden. Ook zijn er veel 
muggen die ziektes overbrengen. Op 
de straat en in huis is niet 
altijd alles schoon. En de 
mensen geven elkaar 
veel handen of een 
kus om elkaar te 
groeten. Dat geeft 
een grotere kans 
op besmetting.

De dokter is 
niet hetzelfde als 
in Nederland. Als 
je ziek bent, moet je 
altijd naar de dokter toe. 
Hij komt nooit thuis 
langs. Bij de dokter 
moet je vaak heel 
lang wachten op je 
beurt. Als hij iets 
gaat doen, moet 
je eerst zelf alle 
spullen kopen bij een 
apotheek. Met deze 
spullen gaat de dokter je 
dan helpen. Omdat het zo 
warm is in Ecuador, kun je snel 
uitdrogen. Daarom krijg je een infuus. 
Je gaat gewoon met het infuus naar 
huis. Onze kinderen hebben dat ook al 
een paar keer gehad.

Kan de dokter je niet helpen? Dan 
moet je naar het ziekenhuis. In Ecua-
dor zijn drie soorten ziekenhuizen. Een 
ziekenhuis voor de mensen die geld 
hebben, een ziekenhuis voor de mensen 
die werken en een ziekenhuis voor de 
mensen die geen vaste baan hebben. 

De mensen die veel geld hebben 
kunnen naar dure en goede ziekenhui-
zen. De zorg daar lijkt op een zieken-
huis in Nederland. Je mag dan bezoek 
ontvangen en de ouders mogen blijven 

slapen bij de kinderen. 
De mensen die een 
vaste baan hebben, 

kunnen naar een 
ziekenhuis van 
de verzekering. 
Deze zieken-
huizen zijn 
ook best goed, 

maar toch een 
stuk minder dan 

die van de rijke 
mensen. Ook mag je 

niet zoveel bezoek 
ontvangen. 

Er zijn 
ook zieken-
huizen voor 
de mensen 
die geen 
vaste baan 

hebben. Die 
ziekenhuizen 

zijn meestal niet 
goed, omdat de 

knappe dokters vaak in 
een duurder ziekenhuis willen werken. 
De medicijnen en spullen om mensen 
te helpen zijn vaak op of niet goed.

Onze zoon Josia heeft ook in 
Ecuador in het ziekenhuis gelegen. Hij 
moest toen wel drie uur lang met een 
ambulance mee, omdat bij onze woon-
plaats geen goed ziekenhuis in de buurt 
is. Hij is heel erg ziek geweest. Maar 
door een wonder van de Heere is hij 
daar weer helemaal van opgeknapt!

MEDICIJNEN 
OP DE MARKT

Geschreven door Annemieke Vader

Als je in Guinee ziek bent, 
zegt moeder: ‘Je hoeft niet 
naar school. Wat heb je 
gisteren gegeten? En welk 
water heb je gedronken?’ 
Moeder let goed op, want 
je kunt in Guinee ook een 
tropische ziekte hebben. 
Dan ben je heel erg ziek 
en moet je snel naar de 
dokter toe. 

In de stad Boké zijn dok-
ters, maar de dokters zijn 
niet zo knap als in Neder-
land. In het ziekenhuis 
kun je niet je bloed laten 
onderzoeken of foto’s 
laten maken. Als je medi-
cijnen nodig hebt dan kun 
je die zomaar op de markt 
kopen. 

Zendingswerkers hebben 
genoeg geld om medicij-
nen te kopen, maar veel 
mensen in Guinee niet. 
Ziek zijn kost veel geld en 
daarom gaan veel mensen 
niet naar de dokter.

Geschreven door familie Fris



Vragen voor jou

1          Waarom bidden 

de christenen 

in Jeruzalem 

om wonderen 

en tekenen 

(Handelingen 4: 30)?

2          Bid jij of de Heere je 

gezond wil maken 

als je ziek bent? En 

wat doe je als je 

beter wordt?

3          Als je beter 

wordt door 

medicijnen te 

gebruiken, komt 

dat dan door de 

medicijnen of is 

het eigenlijk een 

wonder?

Wonderen

I
n Handelingen lezen wij over een wonder. 

Petrus en Johannes zijn gevangen genomen 

en daarna weer vrijgelaten (hoofdstuk 4). 

Daarna bidden de christenen in Jeruzalem 

of ‘de Heere Zijn Hand uitstrekt tot genezing, 

en dat tekenen en wonderen geschieden door de 

Naam van Uw heilig Kind Jezus.’ Waarom bidden 

zij dat? Zij geloven dat mensen het Evangelie 

van de Heere Jezus zullen gaan geloven als 

Hij mensen geneest door een wonder. 

Handelingen 5 vertelt dat de 

christenen gelijk hebben. Wij lezen 

in vers 12 dat de apostelen veel 

tekenen en wonderen deden onder 

het volk. De Heere heeft hun gebed op 

een bijzondere manier verhoord. Lees 

Handelingen 5 vers 15 eens. De mensen 

in Jeruzalem legden de zieken op de straat. 

Wat gebeurde er als de schaduw van Petrus 

op zo’n zieke kwam? Dan werd deze zieke gezond! 

Zo krachtig werkte de Heilige Geest. Maar de 

genezing was niet het belangrijkste. Want wat 

lezen wij in vers 14? Steeds meer mensen gingen 

geloven dat het Evangelie van Jezus Christus 

waar is. 

Op het zendingsveld geneest de Heere soms 

mensen op een wonderlijke manier. Dat is groot, 

maar belangrijker is dat de Heere op die manier 

laat zien dat de boodschap van de Bijbel waar 

is. Waarom? Opdat de mensen de boodschap 

van de Bijbel geloven. Die boodschap kunnen wij 

samenvatten met 2 woorden: Zonde (bij ons) en 

genade (bij de Heere).

DE SCHADUW 
VAN PETRUS

Geschreven door Dick Korpel

Ziek zijn is niet fijn. Iedereen wil graag beter 

worden. Wij mogen de Heere om genezing 

vragen. Op het zendingsveld is dat ook zo. 

Soms geneest de Heere op een bijzondere 

manier. We noemen dat een wonder. 

FGGHfgghUit de Bijbel

Een puzzel voor jou!
Welke zin uit Handelingen 5 staat hier? 
Zet eerst het alfabet om in cijfers.  
Doet het zo: a = 1, b = 2, c = 3, enzovoort.

13 - 5 - 14       13 - 15 - 5 - 20     7 - 15 - 4 - 5     13 - 5 - 5 - 18     7 - 5 - 8 - 15 - 15 - 18 - 26 - 1 - 1- 13

26 - 9 - 10 - 14      4 - 1 - 14       4 - 5 - 14     13 - 5 - 14 - 19 - 5 - 14




