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CATH LUYTEN GING AAN BOORD VAN HET GROOTSTE PRIVATE ZIEKENHUISSCHIP TER WERELD

“Mercy Ships biedt mensen hoop”
CONAKRY/BRUSSEL § Tijdens de eerste week van december vraagt de nieuwe campagne van Mercy Ships
aandacht voor de werking van de Africa Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Televisiemaakster
Cath Luyten verbleef onlangs vijf dagen op dit schip.
“Voor de patiënten begint hun leven pas echt na een bezoek aan de Africa Mercy.”
VINCENT VANHOORNE
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“Begin november kreeg ik de kans om
kennis te maken met de werking van
Mercy Ships”, vertelt Cath, die de nieuwe ambassadrice van deze internationale organisatie is. “Ik ging aan boord
van de Africa Mercy, het schip dat momenteel ligt aangemeerd voor de kust
van Guinee. Voor mij was het de eerste
kennismaking met een arm Afrikaans
land. Vanaf de eerste minuut zag ik dat
de aanwezigheid van Mercy Ships hier
heel erg nodig was. Toen ik voor het
eerst bij het schip aankwam, zag ik op
de kade meteen de lange rij met wachtende patiënten. Het waren schrijnende beelden van mensen met tumoren,
vaak zo groot als een voetbal. Meteen
sta je met je beide voeten op de grond.
Je merkt dat de aanwezigheid van het
schip voor die mensen een wereld van
verschil maakt. Toegang tot gezondheidszorg is daar haast onbestaande.”

sen die voor twee maanden gaan meewerken hun verblijf met enkele weken
verlengen. Ik sluit trouwens niet uit dat
ik dat zelf ook voor een periode zal
doen, want de voldoening die je daar
uithaalt, is moeilijk te evenaren. Zo
ontmoette ik Maggi Vanacker, een
Vlaamse die twee maanden actief was
aan boord van het schip. Zij hielp mee
met het huishouden, het poetsen en de
animatie van de patiënten. Het lijkt me
fijn om daar zelf ook mijn steentje aan
bij te dragen.”

ALLEMAAL VRIJWILLIGERS
“Aan boord heb ik vooral mijn ogen
goed opengetrokken en ben ik met
heel veel mensen gaan praten. Het is
mooi om te zien dat de 450 medewerkers, van onderhoudspersoneel tot
chirurgen, allemaal echte vrijwilligers
zijn die daar hun diensten gratis aanbieden en zelf hun kost en verblijf betalen. Uit alle hoeken van de wereld
komen mensen helpen. Die laten in
hun thuisland hun veilige leventje
achter zich. Het schip is een echte
maatschappij op zich met een bijzondere sfeer. Het gebeurt vaak dat men-

HOOPVOLLE OMGEVING
“De ontmoeting met de patiënten was
voor mij bijzonder. Ik ben best wel een
gevoelig zieltje en vooraf hadden
vrienden mij gevraagd of ik dit wel aan
kon. Ik moet toegeven: het is geen fraai
beeld als je de rij wachtende mensen
aan het schip ziet staan. Maar eens je
die boot opgaat, zit je in een veilige en
hoopvolle omgeving en weet je dat de
mensen daar echt geholpen worden. Ik
heb veel patiënten ontmoet. Zo was er
Aisha, een meisje van zes met een orthopedisch probleem. Haar kromme
beentjes zouden op het schip door

De 6-jarige Aisha kampte met een zwaar orthopedisch probleem waardoor stappen bijna onmogelijk was. (foto's Ruben Plomp Mercy Ships)
dokters worden rechtgezet. Ik vroeg
aan haar oma hoe blij ze was dat haar
kleindochter binnenkort gewoon met
haar vriendjes mee kon rennen en spelen. Haar grootmoeder antwoordde
dat ze verheugd was dat ze nu ook zou
kunnen meehelpen om de was te
doen. Wij hebben vaak een romantisch
beeld, maar het leven zit daar voor die
mensen natuurlijk helemaal anders
ineen.”
ZES JAAR WACHTEN
“Een ander meisje was Aminata. Zij
was zeven jaar oud en had een hazenlip. Bij ons wordt dit bij de geboorte
meteen geopereerd. Zes jaar geleden
was het meisje geselecteerd voor een
operatie toen Mercy Ships ook in Guinee was, maar de ouders raakten toen
niet op tijd bij de boot. Het kind had
dus zes jaar moeten wachten voor de
boot opnieuw langskwam en de operatie kon uitgevoerd worden. Heel schrijnend was dat. In de lange rij wachtende mensen merkte een vrijwilliger op
dat een vader een baby’tje op de arm

De 7-jarige Aminata had een hazenlip. Na tussenkomst van Mercy Ships werd dit gecorrigeerd.

had dat helemaal blauw was. Ze werden meteen uit de rij gehaald en geholpen aan boord. Iedereen op deze planeet heeft een droom en een leven.
Voor de mensen in Guinee begint het
leven na een bezoek aan het schip.”
ERVARING VOOR HET LEVEN
“Mijn passage op de Africa Mercy is
een ervaring voor het leven. Ik ben blij
dat ik dit heb mogen doen om nog

maar eens te beseffen dat wij het hier
heel goed hebben. Ik probeer nu zoveel mogelijk mensen warm te maken
om een duit in het zakje te doen. Elke
euro telt. En mocht je wat tijd kunnen
vrijmaken, dan moet je zeker overwegen om als vrijwilliger aan boord te
gaan. Je verricht er bijzonder nuttig
werk en het is een ervaring die je nooit
meer vergeet.”

Wat doet Mercy Ships precies?

Elk verblijf
duurt ongeveer
tien maanden.

Mercy Ships vaart met een volledig operationeel ziekenhuisschip naar de
allerarmsten. Er kan onmiddellijk medische hulp geboden worden. Vanaf
dag één onderzoeken de vrijwillige gezondheidswerkers patiënten en behandelen zo snel mogelijk de dringendste gevallen. Het private ziekenhuisschip heeft de beste medische apparatuur en de meest ervaren chirurgen. Doordat iedereen vrijwillig werkt, gaat zoveel mogelijk geld naar de
aankoop van medisch materiaal, patiëntenzorg en lokale projecten. Er
wordt pas aangelegd in een land na een minutieuze voorbereiding. Elk verblijf duurt ongeveer tien maanden. Na het vertrek van het schip laat Mercy
Ships niet alleen hoop en genezing achter voor vele duizenden mensen,
het draagt ook bij aan de verbetering van het lokale gezondheidssysteem
door de vorming van medisch personeel en de renovatie van ziekenhuizen. (vv)
Q Je kunt Mercy Ships steunen door een gift te doen via de website
www.mercyships.be

