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CATH LUYTEN EN HUGO BROOS IN KAMEROEN VOOR MERCY SHIPS

“Op dit schip worden
mirakels verricht”
DOUALA § Momenteel ligt de Africa Mercy, het grootste
private ziekenhuisschip ter wereld, voor de kust van Senegal om daar operaties uit te voeren bij de allerarmsten.
Cath Luyten en Hugo Broos, ambassadeurs van liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships, waren deze week in Kameroen op bezoek bij ex-patiënten voor wie de operatie hun
leven compleet veranderde.

DOOR VINCENT VANHOORNE
——–
95 procent van de Afrikaanse bevolking heeft geen toegang tot veilige en
betaalbare chirurgische zorg. De Africa Mercy, een schip van de internationale liefdadigheidsorganisatie Mercy
Ships, ligt nog tot juni 2020 voor de
kust van Dakar en zal daar in tien
maanden zo’n 1.500 tot 2.000 gratis
operaties uitvoeren. De chirurgische
ingrepen betekenen voor de lokale
bevolking een wereld van verschil.
Cath Luyten en Hugo Broos zijn al enkele jaren ambassadeur voor Mercy
Ships. Zij waren deze week op bezoek
in Douala in Kameroen waar de Africa
Mercy twee jaar geleden was. “Ik had
een ontmoeting met Valérie en haar
veertienjarige dochter Edith die allebei op het schip geopereerd zijn aan
een grote tumor”, vertelt Cath. “Valérie is een vrouw van 42, even oud als
ik, en heeft bijna 30 jaar met die gigantische tumor aan haar hoofd
rondgelopen. In het dorp waar ze
woonde, werd ze scheef bekeken. Ze
hoorde er niet bij. Voor Valérie betekende de operatie de start van een
nieuw leven. Ook bij haar dochter
Edith werd een tumor verwijderd. Valérie vertelde dat de operatie van
Edith voor haar het grootste cadeau
was, belangrijker dan haar eigen operatie, omdat haar dochter nu niet langer hoefde te lijden of uitgesloten
werd. Ik heb deze week dan ook twee
stralende vrouwen gezien. Zo zie je
hoe cruciaal het werk van Mercy
Ships is voor veel mensen die geen
toegang hebben tot chirurgische
zorg. Valérie was in de tussentijd ook
bevallen van haar jongste dochter.”

DIEP ONDER DE INDRUK
Ook Hugo Broos was deze week in
Douala voor een weerzien met Ulrich, een patiënt die omwille van zijn
zwaar misvormde benen een operatie kreeg op het schip. Hugo Broos: “Ik

“

moeder vertelde dat ook het leven in
het dorp voor hen helemaal veranderd is nu Ulrich normaal kan stappen. De dankbaarheid bij die mensen
is enorm groot. Ulrich is ook een grote
voetbalfan en was bijzonder blij mij te
ontmoeten. Ik had voor hem trouwens ook een voetbaltruitje van de
nationale ploeg van Kameroen meegebracht.”

Mercy Ships
is een voorbeeld
van hoe een
goed doel
écht moet zijn.”
Hugo Broos

ontmoette Ulrich twee jaar geleden
toen hij geopereerd werd wanneer de
Africa Mercy in Kameroen lag. Ik was
toen bondscoach van de nationale
ploeg van dat land. De ontmoeting
met hem deze week heeft veel indruk
op mij gemaakt, omdat ik die jongen
echt wel in mijn hart draag. Zijn benen plooiden langs de verkeerde
kant, waardoor hij op handen en voe-

› Cath Luyten en Hugo Broos bij Valérie (midden) en Edith (rechts) bij wie een tumor
werd verwijderd. (foto Mercy Ships)

ten moest lopen. Toen ik hem deze
week zag, kon hij gewoon staan en
wandelen zoals iedereen. Hij gaat
naar school, helpt met zijn moeder

werken op het veld en speelt weer met
zijn vrienden. De operatie op de Africa Mercy heeft zijn leven een compleet nieuwe wending gegeven. Zijn

ALLEMAAL VRIJWILLIGERS
“Als ik zie hoe ingrijpend het leven
van Ulrich is veranderd na de operatie, kan ik alleen maar vaststellen dat
Mercy Ships mirakels verricht”, vertelt Hugo Broos. “Wat ik ook heel belangrijk vind aan deze organisatie, is
het feit dat iedereen aan boord vrijwilliger is: van de administratieve
medewerkers tot de verpleegkundigen en chirurgen. Elk van de 450 medewerkers betaalt zelf voor zijn verplaatsing naar het schip en voor het
verblijf aan boord. De fondsen en de
giften die voor Mercy Ships worden
ingezameld, gaan dan ook allemaal
naar de lokale bevolking. Mercy Ships
is een voorbeeld van hoe een goed
doel écht moet zijn.”

Wat doet
Mercy Ships?

› Ulrich, vóór hij aan zijn benen werd

geopereerd. Links zien we Ulrich na zijn
operatie op de Africa Mercy, samen
met Hugo Broos. (foto’s Shawn
Thompson/Mercy Ships)

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

› Het ziekenhuisschip heeft de beste
medische apparatuur en chirurgen.
(foto Mercy Ships)

mensen, het draagt ook bij aan de
verbetering van het lokale gezondheidssysteem door de vorming van medisch personeel en
de renovatie van ziekenhuizen.
Je kunt Mercy Ships steunen
door een gift te doen via de
website www.mercyships.be
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