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GROOT SUCCES
De verdubbelingsactie voor Kameroen die we eind mei lanceerden was
een enorm succes. Een weldoener verdubbelde elke gift. We ontvingen
maar liefst 4.681 giften, waardoor u ruimschoots de geplande
275 levensreddende operaties mogelijk maakte.
Uw respons is hartverwarmend.

Guinee, een nieuwe uitdaging
Na Kameroen vaart Mercy Ships naar Guinee.
Het land telt amper 11 dokters per 100.000
inwoners; in België zijn er 449. Guinee staat op
de 183e plaats van de 188 landen op de Index
voor Menselijke Ontwikkeling van de Verenigde
Naties. Het land is herstellende na een grote
ebola-uitbraak en kan dus zeer zeker medische
hulp gebruiken. Help ons er samen het verschil
te maken.

Niet om moe van te worden
Vaak vragen mensen ons of we er niet moe van worden om
elke dag weer opnieuw te beginnen met helpen; schijnbaar
zonder eind. Ons antwoord: NEE!
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Tresors

cataract werd
genezen dankzij
Mercy Ships

Brussels Airlines koos Mercy Ships uit als goede
doel om te steunen in 2018. Daarvoor fietste
een groep personeelsleden van Brussels Airlines
door het ruige Kameroense landschap. Hiermee
haalden ze €140 000 op, bestemd voor de
patiënten van Mercy Ships.

&

4.681 GIFTEN
werden verdubbeld

275 OPERATIES
werden hiermee mogelijk
gemaakt.

UW GIFT HEEFT EEN
LEVENSGROTE IMPACT
Dankzij u zijn onder meer Djenabou (35),
Julienne (14) en Tresor (10) geholpen.
Hieronder ziet u het resultaat.
U schonk hen een operatie opdat zij hun
dromen konden waarmaken. Uw steun
maakte een levensgroot verschil. Hartelijk
dank daarvoor.

Djenabou ''Eindelijk kan ik een gezin
stichten en mijn eigen naaiatelier
opstarten.''

Als de meester de mama van Tresor erop aanspreekt, denkt ze
eerst nog dat er niks aan de hand is. Maar als haar jonge zoon
even later meer en meer struikelt tijdens het stappen, gaat ze naar
het ziekenhuis.

Het beste voor je kind

"Zou mijn zoon
blind worden omdat
ik arm ben?"
Het slechte nieuws maakte Tresors mama immens triest. “Ik kon
niet meer eten of helder nadenken”, vertelt ze. “Zou mijn zoon
blind worden omdat ik arm ben? Dat was niet de toekomst die ik
voor Tresor wenste. Als moeder wens je altijd het beste voor je
kind. Als dat niet mogelijk is, dan breekt je moederhart.”

Julienne ''Ze noemen mij geen
heks meer, nu ik weer kan lopen
zoals andere tieners.''

Binnenkort zal ons ziekenhuisschip de Africa Mercy
de gezondheidszorg van Guinee gaan versterken. Een
team van Mercy Ships ging alvast op weg om relaties
aan te knopen met de juiste instanties voor een vlot
verloop van de aankomende missie.

Tresor is vier jaar en zit nog maar net op de schoolbanken.
Maar de meester merkte bij hem na enkele weken op dat hij het
schoolbord niet goed kon zien en dat Tresor altijd met zijn neus
bovenop zijn blad zit.

Daar valt de diagnose cataract. Door die oogziekte ziet Tresor
minder en minder, tot hij uiteindelijk blind zal worden. Een
operatie die de ooglens vervangt door een kunstlens kan de
ziekte stoppen. Maar dat kost geld, geld dat de mama van Tresor
niet heeft.

Want wat is er mooier om elke dag weer een Djenabou,
Julienne of Tresor te zien? Dat geeft ons de energie om elke
dag opnieuw licht te laten schijnen en levens te veranderen.
Blijf ons daarom regelmatig steunen. De tijd, het geld en de
moeite waard.

Tresor ''Nu mijn arm vrij is, wil
ik later de kapitein van de
Africa Mercy worden.''

Containerbedrijf MSC, partner van Mercy Ships, zag op een lunch die zij
organiseerden Ingrid staan. Ingrid, een Mercy Ships enthousiasteling,
verkocht er zelfgemaakte walvisknuffels t.v.v. Mercy Ships. Begeesterd
door het initiatief geraakten de knuffels dankzij MSC helemaal tot in
Kameroen. Bedankt Ingrid en MSC!

Tresors leraar, op de hoogte van de problemen, vertelde de
moeder over Mercy Ships. Ze besloot meteen om haar zoon
te laten screenen door de vrijwillige dokters van Mercy Ships.
Niet veel later mocht Tresor aan boord en kreeg hij een gratis
operatie aan boord van de Africa Mercy.

Terug naar school
Na de operatie opent Tresor zijn ogen en pakt zijn
speelgoedautootje vast. Hij lacht, want hij kan nu pas de
mooie kleuren ervan zien. Dan kijkt hij z’n mama aan.
“1, 2, 3, 4, 5 vingers!” telt hij luidop, als zijn mama haar vingers
opsteekt. De operatie is geslaagd.
Dankzij de tijdige ingreep van Mercy Ships kan Tresor nu de
draad van zijn leven snel terug oppikken. Hij kan nu terug
naar school, om te lezen en schrijven en samen te spelen
met zijn vrienden.
“Nu is hij een voorbeeld in de klas!”, zegt de mama van Tresor.
“Hij betekent voor mij alles, ik wil dat hij een beter leven krijgt
dan mij. Nu ik daar gerust in kan zijn, ben ik dolgelukkig.
Bedankt aan iedereen die Mercy Ships ondersteunt, om
mijn kind niet blind te laten worden.”

1.494

Naast de operatie van Tresor hebben we in Kameroen 1.494
patiënten met oogproblemen geopereerd.

Rotary Club financierde voor € 115.000 aan opleidingsprogramma’s voor 300 mensen in Kameroen. Dat op
initiatief van Rotary Club Antwerpen Noord en Ninove,
dat zowel in binnen- als buitenland hiervoor een jaar
lang acties heeft gevoerd.

In de Mercy Ships tandkliniek aan wal
gebeuren relatief eenvoudige ingrepen
voor mondhygiëne en kunnen we efficiënt
en snel mensen helpen. Zo efficiënt, dat
we in Kameroen in het voorjaar de kaap
van 9000 tandpatiënten overschreden.

In het Limburgse Diepenbeek vindt om de twee jaar
Petanque met een Hart plaats, een petanquetoernooi
voor het goede doel. Dankzij onze vrijwilliger André
Bloemen stond het evenement in teken van het goede
werk van Mercy Ships. Super bedankt aan deze helden!

JACQUES

"Dezelfde job,
maar zoveel
meer impact"

Vandermeiren

Catherine Vandewaeter, anesthesiste aan het
AZ Sint-Jan in Oostende, heeft nu nog steeds deugd van
haar vrijwilligerswerk aan boord van de Africa Mercy. “De
positieve impact die ik maakte door daar mijn vak uit te
oefenen was enorm”, zegt ze na haar thuiskomst.
Eind mei was Catherine twee weken lang anesthesiste
aan boord van de Africa Mercy in Kameroen. Het was
kort maar krachtig vertelt ze: “Buitengewoon hoe snel
Mercy Ships nieuwe vrijwilligers laat meedraaien in de
grote machine die het schip is. Na de eerste drukke
infodag ging ik meteen aan de slag in de operatiekamer
en dat voelde niet eens vreemd aan. Want omdat het
ziekenhuisschip zo professioneel uitgerust is, was het
materiaal bijna net hetzelfde als dat van mijn job in
België. Hét grote verschil zat hem vooral in wat zo’n
operatie betekent voor die extreem zieken. Hun leven
verandert helemaal van de ene dag op de andere.”

Laatste kans op operatie
“Ik denk nog vaak terug aan een meisje dat in een
vluchtelingenkamp verbleef met haar gezin. Ze had
een open lipje dat moest gesloten worden, maar had te
kampen met een longontsteking en had daarbovenop
nog een opstoot van malaria gekregen. Ze was zo
mager en breekbaar dat we erg twijfelden om haar te
opereren. In België zouden we zulke patiënten eerst
laten recupereren voor we ze laten inslapen voor de
operatie.”
“In haar geval besloten we toch het gecontroleerd
risico te nemen omdat het haar enige kans was op een
gratis operatie. Met een gesloten lip kan ze beter eten
en leren praten en zal ze zich aanzienlijk beter kunnen
ontwikkelen om iets van haar leven te maken. Het
raakte me erg toen zij van boord ging, maar ik was blij
dat we haar konden helpen.”

WILT U MERCY SHIPS
ONTMOETEN OP
10 NOVEMBER?

Horizon

CEO van het Havenbedrijf Antwerpen Jacques Vandermeiren
draagt Mercy Ships een warm hart toe. Vanuit het Havenbedrijf,
al jaren een trouwe partner die benefietacties organiseert, én
vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring. Hij fietste eerder dit jaar
doorheen Kameroen met Bike for Africa 2018.
“Als CEO van het Havenbedrijf bezoek ik havensteden
vooral vanuit een economisch perspectief. Tijdens Bike
for Africa ontdekte ik Afrika op een heel andere manier en
besefte ik nog meer hoe groot de nood is aan medische
hulp. Mijn echtgenote hielp zelf als vrijwilligster toen het
ziekenhuisschip de Africa Mercy in Douala lag. Ze was zeer
onder de indruk van wat zij daar zag en van het impactvolle
werk van Mercy Ships.

Tip

Bekijk alle beschikbare plaatsen op
mercyships.be/vrijwilliger

Afrika is economisch belangrijk voor de haven van
Antwerpen en het Havenbedrijf wil graag ondersteuning
bieden waar het kan, om het potentieel van Afrikaanse
havensteden mee te helpen ontwikkelen. De broodnodige
medische hulp die Mercy Ships biedt aan de allerarmsten,
laat een duurzame impact na, ook op de mogelijke
toekomstperspectieven.

Schrobbende chirurg

Duurzaam ondersteunen

“Wat ik er zo leuk aan vond, was dat ik opnieuw verliefd
werd op mijn vak en het kon beoefenen voor hen die het het
meeste nodig hebben. En vrijdag na de laatste shift poetst
iedereen samen de operatiekamer van vloer tot plafond.
In België is het ondenkbaar dat de chirurg op het einde
van de dag de muren staat te schrobben. Die atmosfeer is
gewoonweg fantastisch: iedereen is gelijk op het schip en
zet zich belangeloos in voor zijn medemens. Dat meemaken
is een prachtige ervaring en ik hoop dat ik samen met mijn
echtgenoot, een orthopedist, nogmaals kan helpen op het
ziekenhuisschip.”
Catherine Vandewaeter (44), Anesthesiste

Het Havenbedrijf organiseert al sinds een aantal jaren
verschillende benefietacties voor Mercy Ships. Schepen Marc
Van Peel is hier in 2015 mee gestart. Vorig jaar bijvoorbeeld
organiseerden we onder andere een fundraisingdiner voor
bedrijven en vanwege het grote succes staat dit opnieuw
gepland dit najaar. Ons Havenhuis opende ook zijn deuren
voor de tentoonstelling ‘Stories of Mercy’, die bezoekers
meenam in de wereld van Mercy Ships, alsook
de fototentoonstelling ‘People of Mercy’ van
Stephan Vanfleteren.

De nieuwsbrief van Mercy Ships

“Mijn echtgenote hielp zelf mee als
vrijwilligster toen het ziekenhuisschip de
Africa Mercy in Douala lag. Ze was zeer
onder de indruk van wat zij daar zag en van
het impactvolle werk van Mercy Ships.”

Het indrukwekkende verhaal van Mercy Ships leeft binnen
de havengemeenschap. We zullen ons in de toekomst blijven
inzetten om deze organisatie duurzaam te ondersteunen.
Ik raad mensen aan om, als ze de kans hebben, het zelf met
eigen ogen te ontdekken. Want je kunt vanop een afstand
wel meekijken maar pas wanneer je het zelf ziet, besef je
echt welke impact Mercy Ships heeft.”

"Mercy Ships biedt

toekomst aan
de allerarmsten"

RESERVEER
13 DECEMBER
IN UW AGENDA

Voor inschrijvingen of informatie: anita.willems@mercyships.be of bel 02 503 64 03.

Voor u ligt een nieuwe Horizon met informatie over patiënten, vrijwilligers, sponsors en activiteiten. Indrukwekkend!
Mijn levensmotto is ‘blijf het zien’. Blijf zien hoe goed we het hebben. Blijf zien hoe groot onze welvaart is.
Blijf zien hoe bevoorrecht we zijn.
Blijf ook zien dat 5 miljard mensen geen toegang hebben tot gezondheidszorg en dat daardoor bijna 19 miljoen
mensen elk jaar sterven. Het merendeel in Afrika.

Laten we daarom blijvend samenwerken. Horizons
zichtbaar maken. Wanhoop omzetten in hoop,
onverschilligheid in een verschil.
Alleen samen kunnen we dat verschil maken. Blijf ons daarom
steunen om anderen een zichtbare toekomst te geven. Elke dag weer.

Colofon

Dan is er een groot evenement georganiseerd door
Testament.be, een organisatie die mensen begeleid om
hun nalatenschap goed te organiseren. Mercy Ships
zal daar ook aanwezig zijn en bezoekers krijgen gratis
professioneel advies over legaten. Het evenement
is in het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren en
deelnemers krijgen een rondleiding met gids.

en gezien worden

Omzien naar elkaar is levensbelangrijk. Voor ons persoonlijk
maar ook voor de allerarmsten. Laat die kwetsbaarheid
ons verbinden. Wat is er mooier en zinvoller om elkaar
te helpen. De ander te zien en centraal te stellen. Liefde
om te zetten in actie.

AFRICA MERCY

Kom dan naar onze infodag! Leer Mercy Ships van
binnenuit kennen, praat met vrijwilligers of stel
uw vragen aan een van onze medewerkers. De
dag gaat door in het Histaruz museum van het UZ
Leuven. We verwennen u graag met verse koffie of
thee en een heerlijke lunch. Aansluitend is er een
museumbezoek mogelijk.

Zien

Horizon verschijnt drie keer

per jaar. Realisatie:
Mercy Ships Belgium vzw

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

Mercy Ships

Adreswijziging?

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

Geef het door via
mercyships.be/contact
of bel naar 02 503 64 03

Met dankbare groeten,

medische hulp
recht door zee

Bert van Dijk
vrijwillig voorzitter
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