
WAAROM EEN BENEFIETCONCERT EN WAT/WIE IS “EQUIP BOLIVIA”? 
 
Leuk dat je geïnteresseerd bent in ons benefietconcert! Welkom op de site en hopelijk gaan 
we je binnenkort ontmoeten op één van de concerten. Neem gerust ook andere 
vrienden/familie/kennissen mee die ons nog niet kennen. Iedereen is welkom! Als je ons en 
ons werk nog niet kent, dan kun je daar hier iets meer over lezen en natuurlijk ook over het 
doel van het benefietconcert. 
 
We stellen ons eerst even voor: wij zijn Joel Farfan Reyes en Iris 
Farfan-Bakels en hebben 3 prachtige zonen Daniël, Nathan en 
Lucas. Sinds januari 2020 wonen we in Bolivia en werken we als 
zendelingen bij de trainingsbasis van Jeugd met een Opdracht 
Santa Cruz. Joel is directeur van de basis en richt zich op 
bijbelonderwijs, leiderschapsontwikkeling en ondersteunt en 
stimuleert de integratie van de diverse bedieningen van Jeugd 
met een Opdracht Bolivia. Verder zal hij in 2022 de nieuwe 
school “Bible for Life” gaan starten.  
Iris ondersteunt de trainingsbasis waar zij kan en is verder bezig 
met het exploreren van de revalidatiegeneeskunde in Santa 
Cruz (en Bolivia) en het homologeren van haar dokterstitel 
zodat zij uiteindelijk ook als revalidatiearts aan de slag kan, 
want op dat gebied is er nog veel werk te verzetten. Zie ook ons filmpje. 

 
Onze naam is “Equip” omdat die term goed weerspiegelt wat de 
focus is van ons werk: “Equip the saints” & “Equip the disabled”.  

 
Het specifieke doel van het benefietconcert is om geld te verzamelen voor het verdere proces 
van homologatie van Iris’ dokterstitel. Stap 1 is in proces (artsdiploma ligt bij de Universiteit 
van Sucre ter beoordeling), maar er zijn nog 2 stappen te gaan: stap 2 is de 6 maanden 
verplichte praktijk op het platteland en stap 3 is de homologatie van Iris’ specialistentitel 
(revalidatiearts). Beide kosten naast geduld, documenten en ‘praktijk’ (stap 2) ook een hoop 
geld, net zoals bij stap 1. De begrote kosten voor stap 2 en 3 bij elkaar bedragen ca. 2000€. 
De kosten voor stap 1 (ca. 700€) hebben we reeds in ons bezit, maar dan is de spaartpot leeg. 
Het doel van de benefietconcerten is om zoveel mogelijk geld binnen te brengen voor dit 
proces.  
We danken je/u bij voorbaat voor je bijdrage en we hopen natuurlijk dat je geniet van een 
avondje of middagje mooie muziek!  
 


