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Circa 30 Belgische sympathisanten brachten 
op eigen kosten een bezoek aan ons 
ziekenhuisschip de Africa Mercy dat voor 
onderhoud de Canarische eilanden aandeed. 
Voor allen een onvergetelijke gebeurtenis.

In augustus arriveerde de Africa Mercy in 
Kameroen voor een nieuwe missie van 10 
maanden. Een arm land waar maar 7,7 
dokters op 100.000 inwoners zijn (in Belgie: 
297). Dus er is heel veel hulp nodig.

Twee tentoonstellingen liepen van begin oktober 
tot 10 december in Antwerpen. People of Mercy 
met foto’s van Stephan Vanfleteren en Stories 
of Mercy samengesteld door medewerkers van 
Mercy Ships. Duizenden bezoekers bezochten 
deze evenementen.

In het gastvrije havenhuis van Antwerpen werd 
een liefdadigheidsdiner georganiseerd met als 
meester-kok Jacques Vandermeiren, de CEO 
van het Havenbedrijf. 8 bedrijven doneerden 
samen €28.000 voor Mercy Ships.

Omgebouwd van ferryboot tot 
ziekenhuisschip, is de Africa Mercy 10 
jaar in dienst sinds 2007. Met ca. 12.000 
gepassioneerde vrijwilligers werden er 
30.000 operaties uitgevoerd en meer 
dan 7.700 gezondheidswerkers 
getraind. Een indrukwekkend resultaat 
mede dankzij U.

Don Stephens, de oprichter en president van 
Mercy Ships bracht een bliksembezoek aan 
België en was diep onder de indruk van de 
steun van vrijwilligers, donors, sponsors en 
organisaties. Hij bedankt iedereen voor de 
onvermoeibare inzet en onmisbare hulp.

Een korte terugblik op enkele 
bijzonderheden tijdens de 
tweede helft van 2017

Beeld: Frank Bahnmüller
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Zin om aan boord te gaan ?

Mercy Ships draait volledig op vrijwilligers. En daar zijn 
heel wat Belgen bij. Misschien denkt u nu dat dat allemaal 
medisch geschoolde mensen zijn? Niets is minder waar: 
iedereen die gedurende enkele weken of maanden 
(afhankelijk van de functie) de handen uit de mouwen wil 
steken, is van harte welkom op de Africa Mercy. Zo werkte 
Diane, een Belgische professor emeritus, van augustus tot 
oktober mee… als koksmaatje! 

 “Toen we in Douala aankwamen, wachtte er ons een reus op 
in het donker... het schip. Wat een ervaring! 

In de kajuit kreeg ik zonder enige discussie de onderste 
slaapplaats van een stapelbed. Als keukenhulp moest 
ik immers 's nachts opstaan om het ontbijt klaar 
te maken, en dan is het extra handig als je 
niet langs een smal trapje in het donker naar 
beneden moet. 

We werkten in twee ploegen. De werkverdeling 
was zeer goed, met regelmatig een vrije dag, voor 
een uitstap bijvoorbeeld. Zo heb ik de mangroves 
en de chimpansees bezocht. Adembenemend! 

Aan boord van het schip wordt getoverd met voedsel. Het 
deed deugd dat ik hier en daar een suggestie kon doen om 
het werk nog vlotter te laten verlopen; zo wordt binnenkort 
het nodige materiaal geleverd om komkommers automatisch 
te snijden. Het werk in de keuken was niet zo zwaar, maar ik 
stond wel altijd lang op dezelfde plaats. En dat voelde ik op 
het eind van de dag in mijn voeten en in mijn benen!  Als ik 
het geluk heb terug te kunnen komen, zou ik wel eens een 
andere job aan boord willen. Er is immers zoveel te doen. 

De sfeer op het schip is uitzonderlijk. Iedereen zit met    
iedereen aan tafel, er heerst een intens gevoel van 

samenhorigheid.  Alle vrijwilligers zijn hier met 
hetzelfde doel. En dus begrijpen ze elkaar. Als er 
al eens een woordje valt, wordt dat door praten 
snel opgelost. Mijn verblijf op het schip was een 
onvergetelijke ervaring. Om het in keukentermen te 

zeggen: het smaakt naar meer!”

Wilt u net als Diane aan boord van de Africa Mercy mee om onze patiënten te helpen ? Wij hebben wel 150 
verschillende posities : van chief officer tot huishoudelijke hulp, van tandarts tot matroos.

Tandartsassistent(e)
O.K. sterilisator
Elektricien
Bakker
Hoofd elektricien
Informatica specialist
Tweede stuurman

minimaal 2 weken
minimaal 6 weken
minimaal 2 maanden
minimaal 3 maanden
minimaal 6 maanden
minimaal 3 maanden
minimaal 24 maanden

Tip
Bekijk alle beschikbare plaatsen op 
mercyships.be/vrijwilliger

Diane Van Strydonck

Toen we in Douala 
aankwamen, wachtte 

er ons een reus op 
in het donker...

“

”

Amina werd blind toen ze klein was. In 2001 zorgde een 
eenvoudige cataractoperatie op het ziekenhuisschip, toen de 
Anastasis, ervoor dat ze weer kon zien. 

Nu heeft Amina zelf vier kinderen. Toen haar zoontje Jacques 
twee jaar werd, merkte ze oogproblemen bij hem. De kleuter-
school ging best OK. Lezen en schrijven werd erg moeilijk en 
andere kinderen lachten hem meer en meer uit. Zijn bezorgde 
ouders haalden Jacques van school.

Ook bij dochter Elodie was er iets mis, vertelde Amina ons: "Ze 
begon in verschillende richtingen te kijken. Kinderen plaagden 
haar dat haar ogen ondersteboven stonden"

Een lokale oogarts wou Jacques’ ogen opereren. Ongeveer 
€300 alleen voor de cataractoperatie, zonder de medicijnen 
en brilglazen; onbetaalbaar voor het gezin. 

Amina's man hoorde op zijn werk over Mercy Ships. “Wij lieten 
onze vier kinderen onderzoeken.”  Amina dacht dat alleen 
Jacques en Elodie behandeld moesten worden.

Ze namen plaats in de lange wachtrij. “We bleven overnachten 
om zeker te zijn dat we aan de beurt zouden komen." Toen

Een nieuwe generatie vol hoop:
 Jacques, Marie & Elodie

Vrijwilligers van de Africa Mercy.

Het tandheelkundige team viert de 
behandeling van hun duizendste 
patiënt.

De stichter van Mercy Ships, Don 
Stephens, ontmoet de patiënten.

Onze orthopedie patiënten staan 
terug recht voor de eerste keer na 
hun operatie. 

Lokale medische specialisten krijgen les in het 
behandelen van klompvoetjes.

Kameroen
Eerste indrukkenuit

bleek dat ook de zesjarige Marie een oogoperatie moest on-
dergaan. Baby Bernards ogen waren gelukkig volledig in orde.

Dr. Bob Burlingame opereerde de 3 andere kinderen aan 
boord van de Africa Mercy: "Het was zo prettig om te zien dat 
deze kinderen hun zicht terug hadden... nu zullen ze weer 
kunnen lachen en spelen.”

Jacques gaat het volgende semester weer naar school en de 
anderen zullen volgen.  "Een kind moet naar school gaan om 
te leren schrijven en lezen. Daarom is hetgeen Mercy Ships 
voor mijn familie gedaan heeft zo geweldig.”



Horizon

Dromen
Bij de start van een nieuw jaar zijn er vaak hele goede voornemens. Studies wijzen uit dat na 12 maanden maar 
6% wordt gerealiseerd. De weg naar een doel is veelal geen rechte lijn maar zit vaak vol oneffenheden en valkuilen. 

Bij Mercy Ships hebben we bewezen dromen waar te kunnen maken. Alleen samen. Met passie, doorzettingsvermogen, 
veerkracht en liefde. Liefde om de ander centraal te stellen en te helpen want, iedereen heeft recht op een zichtbare 
horizon. Een horizon met hoop, perspectief en leven. 

Het zijn vooral mensen die ons inspireren en motiveren 
om steeds maar weer liefdevol door te gaan. We stellen 
steeds weer nieuwe doelen omdat de nood zo groot is. 
We verbreden onze horizon om zoveel mogelijk mensen 
hoop en genezing te brengen.

In dit nummer verhalen ter inspiratie. Informatie over 
patiënten, vrijwilligers, activiteiten, resultaten, mirakels 
en plannen. 

Blijf ons a.u.b. steunen. Alleen samen kunnen we een 
groot verschil maken. Elke dag weer. Om dromen waar 
te maken.

Met dankbare groeten,

waarmaken

De nieuwsbrief van Mercy Ships

Bert van Dijk
vrijwillig voorzitter
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AFRICA MERCY

medische hulp
recht door zee

Horizon  verschijnt drie 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 03
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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 

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.

Ulrich heeft een extreme groeiafwijking, waardoor zijn 
benen in een omgekeerde hoek gedraaid zijn. Pijn en 
vernederingen waren zijn deel. Gelukkig kwam Mercy 
Ships op zijn pad. 

Dankzij de steun van zovele Mercy Ships 
sympathisanten werd Ulrich onlangs verschillende 
keren geopereerd. Onze chirurgen hebben eerst zijn 
spieren losgemaakt en daarna zijn benen rechtgezet. 
Revalideren doet Ulrich nu volop in het HOPE Center.

Hier ontmoette hij Hugo Broos, voormalig trainer 
van het nationale elftal van Kameroen en sinds kort 
ambassadeur van Mercy Ships: 

“Het is verbazend hoe deze jongen nu op twee benen 
staat! Binnenkort zal hij gewoon kunnen wandelen 
zoals u en ik. Toen ik hem vroeg wat zijn grootste wens 
was, antwoordde hij: “Ik zou graag hebben dat je je 
bezighoudt met mijn leven”. Dat ga ik zeker doen! Want 
als we het leven van anderen ter harte nemen, worden 
fantastische veranderingen mogelijk. Dat bewijst Mercy 
Ships elke dag.” 

Ulrich, de kampioen van Kameroen

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, u als koppel kinderen heeft 
of niet, u kunt iets buitengewoons doen. Mercy Ships 
opnemen in uw testament kan voor uw begunstigden 
fiscaal aantrekkelijk zijn. Bovendien kan Mercy Ships 
dankzij uw beslissing ook in de toekomst hulp blijven 
geven aan de allerarmsten.

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

VOETBALLEGENDE 
& AMBASSADEUR
VAN MERCY SHIPS

“Mercy Ships is uniek. Het is een grote organisatie, maar toch verloopt 
alles er heel gestroomlijnd. Er worden verbluffende resultaten geboekt. Je 
hoeft alleen maar naar de patiënten vóór en na hun operatie te kijken om 
dat te beseffen.  

Ik heb het schip en de patiënten meermaals bezocht. Je komt 
onvoorstelbare aandoeningen tegen: verschrikkelijke misvormingen, 
enorme gezwellen, ... Maar ook cataract en zelfs banale tandproblemen 
eisen een hoge tol, doordat ze jarenlang onbehandeld blijven.  

Mercy Ships levert hier fantastisch werk. En iedereen kan daarbij helpen. 
Ook al ben je geen arts of verpleegkundige, ook al kun je zelf niet iemand 
opereren, je kunt er wél voor zorgen dat de medische teams aan boord 
hun werk kunnen blijven doen. Met een gift. Of verschillende giften 
gespreid over een jaar. Het effect daarvan is immens. Daarom ga ik 
overal vertellen wat Mercy Ships doet. En roep ik iedereen op om hier zijn 
financiële steentje toe bij te dragen.”

Ex-Rode Duivel en voormalig bondscoach van Kameroen Hugo Broos zag met 
eigen ogen in welke erbarmelijke omstandigheden veel Kameroeners leven. 
Zeker het gebrek aan gezondheidszorg is schrijnend. Precies daarom neemt 
hij enthousiast de taak van ambassadeur van Mercy Ships op.

HUGO
BROOS

EEN VOORUITSTREVENDE
TECHNOLOGIE
 
Het selecteren van patiënten en ze registreren voor een 
operatie op de Africa Mercy is een hele uitdaging. Elk jaar 
moeten duizenden lokale mensen dagenlang wachten tijdens 
de screeningsdagen. Zij lijden aan tal van aandoeningen 
en gebreken en hopen geselecteerd te worden voor een 
levensveranderende operatie.
 
Om het registratiesysteem effectiever te maken en meer 
mensen in nood te bereiken, moest Mercy Ships een oplossing 
bedenken. Een manier om tijd te besparen en de screening 
voor de patiënten aangenamer en soepeler te laten verlopen.
 
Het antwoord hierop was een volledig in-huis ontwikkelde 
applicatie. Om meer patiënten beter te kunnen bereiken en 
behandelen.

HorizonEen betere wereld 
aan de


