
verder weg. Over de hele wereld worden 

MIVA ambulances ingezet om Corona te 

bestrijden. De meest kwetsbare mensen 

maar zeker ook in ontwikkelingslanden. 

Via de parochies wil MIVA graag aandacht 

voor het bereikbaar maken van medische 

zorg in Bangladesh. En dan voornamelijk 

voor de miljoen vluchtelingen op de grens 

van Myanmar en Bangladesh. Centraal 

staat het werk van pionier Anwar, die zijn 

leven in het teken zet van het welzijn van 

deze mensen.  Op de volgende pagina’s 

leest u meer over zijn werk.

Collecte materiaal

Op www.miva.nl leest u meer over dit 

project. Later dan anders (juli) ontvangen 

de parochies het campagnemateriaal voor 

deze collecte. Met daarin uitdeelmateriaal 

Wij stellen het zeer op prijs als u de 

campagne onder de aandacht brengt 

binnen uw parochie en in de plaatselijke 

aandacht op uw website of nieuwsbrief 

ook heel erg welkom.

MIVA inspiratiedag in juni 
gaat niet door

plaatsvindt. We willen u echter wel 

de gelegenheid geven tot het stellen 

van extra vragen. Ook is er nu al veel 

Inge Op ten Berg en Daphne Op den 

Kamp hebben het Rohingya kamp eind 

gemaakt. Mocht u hen willen spreken 

hierover dan kunt u dat aangeven via 

info@miva.nl. Wellicht kunnen wij u dan 

‘op afstand’ van dienst zijn.

Medische zorg in Bangladesh 

   voor Rohingya vluchtelingen

           MIVA-collecte 2020

Normaal gesproken vindt in het weekend van 29 en 30 augustus de MIVA-collecte 

plaats in de kerken. Of dat ook dit jaar weer mogelijk zal zijn, is nog niet duidelijk. 

We hopen natuurlijk van harte dat eind augustus iedereen weer samen naar de 

kerk kan gaan, en anders op een andere manier de mis kan volgen. 

Foto's (van boven naar onder): de ambulance van 
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Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt 

zelf uit Bangladesh. Hij zet zich in voor 

verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij 

medische zorg beschikbaar maken. Een 

enorme opgave, gezien het grote aantal 

vluchtelingen.

Gevlucht voor de verschrikkingen

Op een klein stuk land in Bangladesh op de 

grens met Myanmar leven bijna 1 miljoen 

Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze 

zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen 

zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, 

hun huizen zijn platgebrand. Ze mogen 

Bangladesh niet verder in, terug naar 

Myanmar kunnen ze niet. Hun kleine 

huis in het kamp is gemaakt van rieten 

met zeil. Stelt u zich dat eens voor! Er is 

geen meubilair, de mensen slapen op de 

grond. Kinderen krijgen beperkt onderwijs.

Leven onder erbarmelijke 
omstandigheden

Anwar vertelt: “In het begin was er 

nauwelijks iets in het Rohingya-kamp. 

De mensen hadden geen voedsel, geen 

weinig voor het grote aantal vluchtelingen, 

en zonder vervoer niet bereikbaar voor deze 

mensen.”

Ambulance maakt het verschil, 
dankzij uw steun

Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het 

afgelopen jaar al helpen met één ambulance. 

Die brengt mensen uit het kamp naar de 

kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. 

Hier krijgen zij eerste hulp, worden zwangere 

vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. 

Als de kleine klinieken niet de juiste zorg 

kunnen bieden, worden de mensen naar 

ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. 

Samen helpen we Anwar zijn bestemming te bereiken 

Medische zorg in het grootste 

vluchtelingenkamp ter wereld

MIVA

MIVA medewerkers Inge Op ten Berg en Daphne Op den Kamp reisden eind 2019 naar Bangladesh om daar een 

bezoek te brengen aan het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Bijna 1 miljoen mensen vluchtten van 

Myanmar naar Bangladesh. Een reis die Inge en Daphne niet snel zullen vergeten. Tijdens de MIVA collecte 

staat dit jaar het werk van Pionier Anwar centraal. 

Pionier Anwarr
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Zonder vervoer geen zorg

oogziekenhuis op 20 kilometer van het 

kamp: “Gisteravond kwam Rehan naar 

het oogziekenhuis. Een jongetje van pas 

drie jaar, samen met zijn vader. Een van 

zijn ogen is aangetast, voor het andere 

wordt gevreesd. Als er meteen vervoer 

naar het ziekenhuis was geweest, was zijn 

andere oog redden. Daarvoor moet hij naar 

India. Daar is de oogheelkunde veel beter. 

Geen ambulance, geen medische zorg. 

Het is de harde werkelijkheid voor de 

mensen in het vluchtelingenkamp. Anwar 

kan hij voor ‘zijn mensen’ in het kamp 

het verschil maken. Gelukkig zijn er meer 

mensen als Anwar werkzaam in het kamp. 

Samen kunnen we ook hen helpen met een 

ambulance. 

staken ruim 1.000.000 Rohingya’s de 

grens over. Verdreven door geweld. 

De meest vreselijke dingen hebben zij 

meegemaakt en gezien. Daar stonden 

ze, in onontgonnen gebied. Zonder 

onderdak en voedsel. Er kwam een 

uitbraak van mazelen en andere 

ziekten. Een ramp, want er was geen 

medische zorg. Er waren niet eens 

basisvoorzieningen.

wonen gemiddeld 50.000 mensen. 

In twee van deze kampen werkt de 

voor kamp 19 een ambulance kunnen 

naar de kleine klinieken in de kampen 

worden gebracht. Vervoer is voor hen 

van onschatbare waarde. En daarmee 

uw bijdrage voor nog een ambulance. 

Kunnen zij op uw hulp rekenen?

Rehan en zijn vader met de ambulance die hem 

naar de kliniek bracht. Foto's MIVA
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