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“Ik ben nu drie maanden terug
thuis, maar nog elke dag denk ik
aan Afrika en vertel ik erover
tegen mijn patiënten. Veel van
wat ik er heb gezien, zit voor al
tijd in mijn geheugen gegrift.”
In het gewone leven is Saskia
Vancraeymeersch (31) ver
pleegkundige op de chirurgi
sche afdelingen van het AZ Lo
keren. Aan ervaring ontbrak het
haar dus niet, toen ze in sep
tember vorig jaar aan boord 
ging van de Africa Mercy. Toch 
keek ze drie maanden lang haar 
ogen uit. De noden van haar 
nieuwe patiënten, die waren
van een andere categorie.

Dat de Africa Mercy niet
zomaar een schip is, is 
vanaf deze avond acht 
weken lang te zien

behandelen zijn. 
The Surgery Ship toont hoe

het er op het kolossale vaartuig
aan toegaat, en wat het werk
van de honderden vrijwilligers
betekent voor de patiënten.

Maar al snel wordt de kijker
met de neus op de feiten ge

drukt: slechts een fractie
van de duizenden zieken

die elke dag hopen ge
holpen te worden, kan

In Cotonou, de grootste
havenstad van het Afrikaanse land 
Benin, ligt een reusachtig schip. 
Aan boord krijg je geen entertain
ment door Nicole en Hugo en vind 
je geen casino of zwembad, maar 
proberen vrijwilligers in vijf opera
tiekamers elk jaar duizenden levens 
te redden. Welkom op de Africa 
Mercy, het grootste private zieken
huisschip ter wereld. “Ik had nog 
nooit zulke grote tumoren gezien”, 
zegt de Vlaamse verpleegkundige 
Saskia Vancraeymeersch, die er 
werkte terwijl National Geographic 
kwam filmen. “Bij ons zou het nooit 
zo ver kunnen komen.”

De Africa Mercy, het schip 
waarop jaarlijks duizenden 
mensenlevens worden gered

NATE CLAUSE 
DOET SELECTIE VOOR SCHIP

“Sommige patiënten 
zijn zo wanhopig dat ze
gewelddadig worden 
als we hen afwijzen”

Het schip Africa Mercy ligt telkens tien 
maanden voor anker in een arm land, en 
biedt gratis gezondheidszorg aan.
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in de documentairereeks The 
Surgery Ship op National Geo
graphic. Met zijn oppervlakte
van liefst twee voetbalvelden is
dit het grootste private zieken
huisschip ooit. Elk jaar wordt 
het door de vrijwilligersorgani
satie Mercy Ships tien maan
den lang voor anker gelegd in
een van de armste landen ter
wereld, om er gratis gezond
heidszorg aan te bieden. Zodat
duizenden mensen
niet hoeven te
sterven aan ziek
tes die in wer
kelijkheid 
heel een
voudig te

Bij verschillende 
schietpartijen die 
het gevolg waren 
van een familiaal 
incident, zijn in de 
Amerikaanse staat 
Wisconsin een 

agent en drie bur
gers om het leven 
gekomen. Dat mel
den de Amerikaanse
media. Een ver
dachte werd opge
pakt. De schietpar
tijen vonden plaats 
in een bank, een ad

Vier doden bij reeks 
schietpartijen in Wisconsin
VS 

In het oosten van
Oekraïne zijn tot 
20.000 mensen 
geëvacueerd na 
explosies in een 
wapendepot. Kiev 
spreekt van “sabo
tage”.

Het wapendepot 
ligt in het kleine 
dorpje Balakliia, in 

het oosten van 
Oekraïne. Rond 
2.46 uur plaatselij
ke tijd brak er een 
brand uit, “veroor
zaakt door sabota
ge”, zegt de mili
taire procureur 
Anatolii Matios. 
De site van het 
wapendepot is on
geveer 350 hectare 
groot.

In het depot lag 
zo’n 138.000 ton 
aan munitie opge
slagen. Die wapens 
zijn voornamelijk 
voor de Oekraïen
se strijdkrachten 
die in de opstandi
ge oostelijke 
regio’s in het land 
strijd voeren tegen 
proRussische 
rebellen. (blg)

OEKRAÏNE vocatenkantoor en 
een appartements
gebouw in het stad
je Wausau. De poli
tie werd woensdag 
kort na de middag 
opgeroepen voor 
een “situatie binnen 
de huiselijke kring” 
in de bank. De poli
tie kon de dader uit
eindelijk oppakken 
rond 17 uur.  (blg)
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Duizenden mensen 
geëvacueerd 
na explosies 
in wapendepot 

BENIN 

Elke dag willen duizenden mensen het schip
op voor medische hulp, en Nate (tweede van 
links) moet een harde selectie maken.
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aan boord. Het zorgt ervoor
dat Nate Clause (20), een
Amerikaan die verantwoor
delijk is voor de screening en
selectie, elke dag hartver
scheurende keuzes moet ma
ken. Hij worstelt daarmee.
“Onze mogelijkheden zijn he
laas beperkt: we kunnen niet
elke aandoening verhelpen”, 
zegt hij in het begin van de
eerste aflevering. “Niet alleen
is dat ontzettend stresserend,
het maakt ons werk soms ook
ronduit gevaarlijk. Sommige
patiënten zijn namelijk zo
wanhopig dat ze gewelddadig
worden als we hen afwijzen.”

Saskia Vancraeymeersch was
aan boord toen de crew van 
National Geographic van sep
tember tot november kwam fil
men. Ze werkte op twee dien
sten: plastische chirurgie en
orthopedie. “Stel je er vooral

niet bij voor dat patiënten op 
het schip borstvergrotingen of 
liposucties krijgen”, vertelt ze. 
“Plastische chirurgie wordt er 
uitgevoerd bij mensen met 
brandwonden die jarenlang
onverzorgd bleven. En op de 
afdeling orthopedie werkte ik 
met kinderen met klompvoe
ten, O en Xbenen, of knieën 
die achterstevoren staan.” 

Gebruikt wc-papier

Een van de meest opmerke
lijke mensen in de reeks is
Julien (35), die woont in een 
afgelegen dorp ten noorden
van Cotonou. Hij had een tu
mor aan zijn onderkaak die zo
uitpuilde dat hij bang was
voor de reacties van de buren.
Hij ging het huis niet meer uit
en verborg het gezwel met
een oude, roze doek. Maar

dankzij de operatie die hij op
de Africa Mercy kreeg, heeft
hij die “als een stuk wcpa
pier” kunnen weggooien. 

“Ik had in mijn hele leven nog
nooit zulke grote tumoren ge
zien”, zegt Saskia Vancraey
meersch. “Zo ver zou het bij 

ons nooit kunnen komen. Het 
doet wel iets met je als mens, 
zo’n leed zien.” Toch werd ze 
in Benin minder snel emotio
neel dan nu, wanneer ze aan 
haar tijd op de Africa Mercy 
terugdenkt. “Door zo lang zo 
intens samen te werken met 
collega’s uit tientallen landen, 
heb ik wereldwijd vrienden 
voor het leven gemaakt. Maar 
ook de dankbaarheid van de
patiënten mis ik. In België
houden de mensen meer af
stand, vinden ze mijn werk
vanzelfsprekend. In Afrika vlo
gen ze me voor het kleinste 
rond de nek. Ik zal nooit twijfe
len als ik nog eens de kans krijg
mee te gaan.”

INFO
‘The Surgery Ship’, vanavond 
om 21.00 uur op National 
Geographic. www.mercyships.be.
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Mercy Ships werd 
in 2010 in ons land 
actief, maar bestaat 
al sinds 1978. De 
organisatie werd 
opgericht in Zwitser-
land, door het Ame-
rikaanse koppel Don 
en Deyon Stephens. 
Ze wilden medische 
hulp naar ontwikke-
lingslanden varen, 
en veertig jaar later 
mag het duidelijk 
zijn dat ze in hun 
missie zijn ge-
slaagd. In totaal bij-
na 230.000 patiën-
ten uit 55 verschil-
lende landen 
werden intussen 
door de vrijwilligers 
van Mercy Ships 
geholpen. Er werden 
meer dan 
82.000 operaties 
uitgevoerd (in zes 
specialisaties, waar-
onder oog-, aange-
zichts- en plastische 
chirurgie), en aan 
meer dan 

147.000 patiënten 
werd tandzorg 
verleend. De Africa 
Mercy, het vierde en 
meest recente schip 
dat (in 2007) in 
vaart werd ge-
bracht, is het groot-
ste private zieken-
huisschip ter we-
reld, met 5 volledig 
uitgeruste operatie-
kamers aan boord. 
Mercy Ships krijgt 
geen subsidies en 
werkt volledig op 
basis van privé-
giften. De vrijwilli-
gers betalen hun 
reis en verblijf volle-
dig zelf. Het gaat 
overigens niet al-
leen om verpleeg-
kundigen, chirurgen 
en gespecialiseerde 
artsen. In totaal zijn 
mensen met zo’n 
150 verschillende 
beroepen aanwezig, 
zoals ook koks, 
technici, fotografen 
en elektriciens. (aro)

40 jaar de wind in de zeilen

SASKIA 
VANCRAEYMEERSCH
VLAAMSE VERPLEEGKUNDIGE

“Ik mis de 
dankbaarheid van de 
Afrikaanse patiënten. 
In België houden de 
mensen meer afstand, 
vinden ze mijn werk 
vanzelfsprekend”

Een van de opvallendste verhalen is
dat van Julien (l.), die te lang geen
medische aandacht kreeg voor een

tumor aan zijn onderkaak.

De Vlaamse 
verpleegkundige Saskia 
Vancraeymeersch werkte 
drie maanden op het schip.
Vanavond is ze te zien in 
een documentairereeks op 
National Geographic.
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Op de Africa Mercy varen 
vrijwilligers uit de hele wereld mee.

Wegens een inreis
verbod in Oekraïne 
zal de Russische 
zangeres Joelia 
Samojlova (foto) op 
het Eurovisiesong
festival in mei live 
naar Kiev doorge
schakeld worden 

vanuit Rusland. Dat 
stelde de EBU, de 
organisator van de 
liedjeswedstrijd, 
gisteren voor. “Dit is 
nog nooit gebeurd in 
de 60jarige ge
schiedenis van het 
songfestival”, deelde 
de EBU mee. Maar 
in de geest van het 

thema van dit jaar – 
‘het vieren van 
diversiteit’ – moet 
die beslissing alle 
43 zangers de moge
lijkheid bieden om 
toch deel te nemen. 

De Oekraïense vei
ligheidsdienst SBU 
had de Russische 
kandidate woensdag 

verboden Oekraïne 
de komende drie 
jaar te betreden, 
omdat ze in 2015 
had opgetreden op 
het schiereiland 
Krim, dat door Rus
land is aangehecht. 
Ze had daarvoor 
geen goedkeuring 
van Kiev.  (blg)

Unieke oplossing voor Eurosongkandidate die land niet in mag
RUSLAND 

Bij botsingen met 
jihadisten van 
terreurorganisatie 
Islamitische Staat 
(ISIS) zijn in de 
Sinaï twee bommen 
ontploft die aan tien 
regeringssoldaten 
het leven hebben 

gekost, zo heeft het 
Egyptische leger 
gisteren bekend
gemaakt.

De springtuigen 
gingen langs de kant 
van de weg af. Bij de 
gevechten zijn ook 
vijftien jihadisten 
omgekomen, zegt 
het leger.  (blg)

Tien soldaten gedood bij bomexplosies
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