
Horizon

Horizon
“Elk mens heeft recht op een zichtbare horizon.” Voor velen 
is die horizon niet zichtbaar door gebrek aan voedsel, water, 
onderwijs en medische zorg. Daarom heeft die ander ons 
nodig. Elke dag weer. Zoals wij anderen nodig hebben. We 
zijn met elkaar verbonden en bepalen elkaars horizon zodat 
de hemel en aarde elkaar kunnen raken. 

Mercy Ships brengt hoop en genezing in de allerarmste 
landen. Ook daarvoor hebben we elkaar nodig. Niet iedereen 
kan vrijwilliger zijn of met geld steunen of met tijd helpen. 
Maar iets van dat alles kunnen we allemaal. Daarmee zijn we 
engelen van de zee omdat er een beter leven mogelijk is met 
medische hulp recht door zee.

Wij willen graag regelmatig uw horizon verbreden over dat-
gene wat we doen. Over onze activiteiten, de patiënten, de 
vrijwilligers, de noden, de projecten en de resultaten. U heeft 
daar recht op. En hopelijk stimuleert en inspireert het u om 
actief te blijven meevaren. Onze daden vormen de spiegel om 
te zien wie we zijn.

Hartelijk dank voor uw onmisbare belangstelling en hulp!

Recht door zee 
naar een zichtbare

De nieuwsbrief van Mercy Ships

Bert van Dijk
vrijwillig voorzitter
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AFRICA MERCY

medische hulp
recht door zee

Horizon  verschijnt vier keer 
per jaar. Realisatie: 
Mercy Ships Belgium vzw

Uw gift kunt u overmaken op  
IBAN: BE70 0016 0879 6025

Mercy Ships

Excelsiorlaan 89/2
1930 Zaventem
info@mercyships.be
mercyships.be

Adreswijziging?

Geef het door via 
mercyships.be/contact 
of bel naar 02 503 64 03Co
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€480,-€188,-€50,-€25,- per dag

Een gespleten lip
De open lip en het 

gespleten gehemelte van 
een baby wordt gesloten.

Een cataractoperatie
Mensen krijgen hun zicht 
weer terug en daarmee 
ook hun zelfstandigheid.

Revalidatie
Na een operatie kan een 

patiënt herstellen 
aan boord.

Orthopedie en kine
Kinderen kunnen letterlijk 

weer op eigen 
benen staan.

Geef bijvoorbeeld een bijdrage voor:
Help mee om ook 2.000 operaties mogelijk te maken in Kameroen.

David Conceptia Fita

Wij vroegen u de voorbije maanden om steun voor onze patiënten. En u toonde uw verbondenheid, 
waardoor een levensreddende operatie voor hen mogelijk werd.

Wij zijn trots dat wij u de verandering in het leven van David, Conceptia en Fita kunnen tonen aan de 
hand van enkele foto's. Zij zijn slechts enkelen van de duizenden mensen die u een zichtbare horizon gaf!

U VERANDERDE LEVENS

U kunt met uw vermogen uw droom voor een betere wereld 
realiseren. Nu, tijdens uw leven met een schenking voor een 
groter project. Maar ook als u er niet meer bent. Of u nu 
alleenstaande bent, als u als koppel kinderen hebt of niet, u kunt 
iets buitengewoons doen. Leven geven. Uw droom vaart op ons 
ziekenhuisschip mee naar de armste landen van de wereld. Hij 
brengt medische hulp op plaatsen waar bijna geen chirurgen of 
goed uitgeruste ziekenhuizen zijn.

Mercy Ships opnemen in uw testament kan ook voor uw 
begunstigden fiscaal aantrekkelijk zijn. Bovendien kan Mercy 
Ships dankzij uw beslissing ook in de toekomst hulp blijven 
geven aan de allerarmsten.

Daarnaast geeft Mercy Ships vormingen aan lokale 
gezondheidswerkers en ander lokaal personeel. U maakt dus 
met uw schenking of legaat duurzame veranderingen én gratis 
operaties mogelijk.

Wil u graag advies of een persoonlijk gesprek? Carla Reynders helpt u 
graag verder: carla.reynders@mercyships.be of 0495 26 83 31.

HorizonEen betere wereld 
aan de

BEDRIJFSLEIDERS FIETSEN
VOOR MERCY SHIPS
In maart 2018 gaat ‘Bike for Africa’ door in Kameroen. Toonaangevende 
gezichten uit de bedrijfswereld fietsen hierbij voor het goede doel. In 2018 
is dat Mercy Ships, dat op dat moment ook zal opereren in Kameroen.

Er staat ook een bezoek aan ons ziekenhuisschip op het programma. Het 
initiatief wordt gedragen door de personeelsleden van Brussels Airlines 
die op hun beurt een aantal activiteiten organiseren om extra geld in het 
laatje te brengen, zodat Mercy Ships nog meer patiënten kan helpen met 
een gratis operatie.

Brussels Airlines heeft door haar ruime aanbod vluchten naar Afrikaanse 
bestemmingen een nauwe band met heel wat Afrikaanse landen. Mercy 
Ships heeft in haar geschiedenis met haar ziekenhuisschip ook heel wat 
van die landen aangedaan en medische zorg verleend aan de lokale 
bevolking die anders geen toegang heeft tot betaalbare, medische zorg. 
Wij zijn heel dankbaar dat Brussels Airlines voor ‘Bike for Africa’ Mercy 
Ships uitgekozen heeft als goed doel.

Hans Bourlon, CEO van Studio 100 sprak in de talkshow 'Gert Late Night' 
al over dit initiatief. Lees hier meer over op onze website, mercyships.be

BIKE
AFRICAfor

© brussel airlines



&Goedele Liekens
Axelle Red
aan boord

Minister Alexander De Croo en 
VN-ambassadrices Goedele Liekens 
en Axelle Red reisden af naar 
Benin en bezochten eind april een 
aantal initiatieven die inzetten op 
vrouwenrechten. Axelle, Goedele en 
de Belgische ambassadeur in Benin 
brachten ook een bezoek aan ons 
ziekenhuisschip de Africa Mercy.

Stephan Vanfleteren is een gerenommeerd fotograaf met specialisatie in 
zwart-witportretten. Hij werkt momenteel vooral voor buitenlandse kranten en 
tijdschriften. Stephan ging meermaals aan boord van ons ziekenhuisschip en legde 
daarbij patiënten vast op de gevoelige plaat. Met dat fotowerk won hij de World Press 
Photo Award voor zijn reeks ‘People of Mercy’ in de categorie ‘Staged Portraits’. In 
samenwerking met de Port of Antwerp, zal hij vanaf eind september een 
foto-expositie houden in een museumschip nabij het Steen in Antwerpen. 
Hiervoor zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers om de permanentie mee te 
verzorgen. Interesse? Contacteer ons. Gelijktijdig zal er in het majestueuze Havenhuis 
over Mercy Ships zelf een tentoonstelling lopen.

TipOp 30 september organiseert Mercy Ships een donordag in Antwerpen en kunt u 
als trouwe sympathisant deze dubbeltentoonstelling bezoeken. Noteer die datum 
alvast en laat ons weten of u aanwezig wilt zijn via post of info@mercyships.be

People   of  Mercy

Reeds enkele jaren steunt Independent Container Line 
Antwerpen (ICL) Mercy Ships. Ook in 2016 werden door deze firma 
enkele acties ondernomen om geld in te zamelen voor Mercy Ships. 
Voor een totaalbedrag van €5.568,- ICL bevestigde ons dat de firma 
ook in 2017 acties ten voordele van Mercy Ships organiseert.

ICL GING AL SCHEEP MET MERCY SHIPS

KajuitKijk in

Zin in een uitdaging?

de
van vrijwilligster Anne Marie

Anne Marie is 1 van de vrijwilligers uit ons land. Ze hield een 
blog bij aan boord. Lees hier haar verhaal:

Ik was 3 maanden vrijwilliger aan boord van het 
ziekenhuisschip, de Africa Mercy. Een zeer positieve ervaring, 
zodat ik besloten heb om terug te gaan. Op dit moment, 
bevind ik mij voor de tweede keer aan boord van het schip.
 
Ik ben sinds kort op pensioen en ik zag een tijd geleden een 
artikel over Mercy Ships in een apothekersmagazine en ik 
wou mij zelf inzetten voor de allerarmsten. Ik heb dus mijn 
CV opgestuurd en ik ging in Benin aan boord van de 
Africa Mercy. 

Ik ontving nieuwe vrijwilligers, nam hen mee naar hun kajuit 
en hielp met hun bagage, aangezien er geen lift is en 7 
verdiepingen. 

Geloof mij dat als je aan boord komt na een lange reis, je blij 
bent dat het bed opgemaakt is, met een pak koekjes ernaast.
 
Na mijn dagtaak bracht ik veel tijd door bij de patiënten en 
speelde ik veel met de kleintjes. Ze waren enorm blij dat ik ze 
in mijn armen nam en Frans met hen sprak, de officiële taal 
in Benin. Ik maakte aan boord kennis met de kleine Elisabeth 
die op dat moment in het Hope Center verbleef om op 
krachten te komen voor haar operatie een maand later.

Ik was vanaf het eerste moment geraakt  door haar, eerst en 
vooral door de enorme tumor, maar vooral door haar blije, 
optimistische karakter.Elke week ging ik Elisabeth opzoeken, 
ook na haar operatie. Ze kon niet ophouden om in de spiegel 
te kijken en ze was dolblij met mijn bezoek.

Daarna ging ze terug naar het Hope Center en ik ging haar 
gedag zeggen voor mijn terugkeer naar huis. 
Ik was heel ontroerd. Zij had nog altijd een stralende glimlach 
op haar gezicht en ze wachtte nog op een bijkomende 
esthetische operatie. Ik hoop op goed nieuws bij mijn 
terugkeer naar het schip.

Zin in een uitdagend avontuur? Uw talenten inzetten voor onze patiënten? Ga dan net als Anne Marie aan 
boord van de Africa Mercy. U vindt er wel 150 verschillende posities, van kok tot kapitein, van anesthesist 
tot loodgieter.

Anesthesie-assistent
Tandartsassistent(e)
Hulp in de wasserij
Elektricien
Loodgieter
Kok
Matroos

minimaal 2 weken
minimaal 2 weken
minimaal 2 maanden
minimaal 3 maanden
minimaal 3 maanden
minimaal 3 maanden
minimaal 12 maanden

Tip
Lees de verhalen van andere 
vrijwilligers aan boord op: mercyships.
be/vrijwilligers-verhalen. Of help in ons 
eigen land met digitale communicatie, 
beurzen of evenementen.

Anne Marie Demesmaecker

Tijd voor een groepsfoto van 
alle verpleegkundigen.

Duizenden patiënten ontvingen
een tandheelkundige behandeling.

...en vooral heel veel blije patiëntjes.

Terwijl Dr. Gary en Dr. Kyle kleine Israël 
opereren, vormen ze de lokale chirurgen.

Charlotte Leysen bezocht het schip. 

Patiëntenscreenings in de havenstad Cotonou.

Dankbare
opBenin

 erugblikt

Graag stellen wij u voor aan Israël. Met zijn brede 
lach verovert hij de harten van iedereen die hem 
ontmoet. Zijn gespleten bovenlip lijkt wel een 
fladderende vlinder op zijn gezicht als hij lacht, huilt 
en eet. Het lachen heeft hij ongetwijfeld geleerd van 
zijn moeder, Simone. Een optimistische, volhardende 
vrouw die weet wat ze wil: een oplossing voor de 
gespleten lip van haar zoontje.

Israëls mama wordt nagestaard als ze met haar 
zoontje door het dorp loopt. Een operatie voor hem 
is peperduur, als er al een arts is aan wie ze haar 
zoontje zou durven toevertrouwen. Haar man werkt 
in de haven en Simone heeft een eigen winkeltje 
waar ze drank verkoopt en van de opbrengst haar 
gezin met vier kinderen onderhoudt.

Israël kon geen borstvoeding krijgen vanaf zijn geboorte, maar Simone 
kreeg het voor elkaar om hem de fles te geven. Daarnaast kreeg hij pap, 
want vast voedsel was vrijwel niet mogelijk. Toch zag hij er relatief gezond 
uit toen we hem voor het eerst ontmoetten.

Bij Israël gaat het om een
gecompliceerde gespleten lip 
waar twee operaties voor nodig 
waren. Na een succesvol verloop 
hiervan, was het moeilijk om 
afscheid van hem te nemen. 
Zeker als patiënten wat langer 
blijven, krijgen we echt een band 
met ze. Als we Simone en haar 
zoontje uitzwaaien, krijgen we
een vrolijke grijns van Israël als 
groet. En zijn moeder? Ook die 
heeft een lach van oor tot oor. 

“We zijn iedereen van Mercy Ships enorm dankbaar. 
Zo bijzonder dat jullie dit voor ons doen.”

Een lach die harten verovert

Israël is een van de 150 patiëntjes die we in Benin een operatie van een open 
lip hebben gegeven. Lees op de achterzijde hoe u aan zo'n operaties kunt 
bijdragen.Israël


