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KAPELLEN
Luc Vercauteren en Anita Victoor varen als vrijwilligers voor Mercy Ships mee met grootste ziekenhuisschip

“Screening van de
patiënten is hard:
bij een ‘nee’ zie
je de wanhoop”
Zeven weken lang voeren Luc Vercauteren
(67) en Anita Victoor (64) uit Kapellen
mee op het grootste ziekenhuisschip ter
wereld, de Africa Mercy. Van Gran Canaria
naar Conakry in Guinee. Dat schip – van de
internationale organisatie Mercy Ships –
vaart al veertig jaar naar plaatsen in de
wereld waar mensen geen toegang hebben
tot veilige en betaalbare chirurgische zorg.
De campagne van Mercy Ships draait op volle toeren. “Maar Sinterklaas grijpen we aan
als sleutelmoment. We zien dat symbolisch”,
legt Carla Reynders van Mercy Ships België
uit. “Bij ons wordt er vol verwachting uitgekeken tot de Sint met zijn boot aanmeert. Wij
ervaren iets gelijkaardigs, zonder dat te willen banaliseren. Veel mensen kijken uit naar
de komst van de Africa Mercy en naar de gratis chirurgie die we aanbieden.”
De afgelopen veertig jaar verrichtte Mercy
Ships zo’n 100.000 chirurgische behandelingen. Van het verwijderen van tumoren, kaaken aangezichtsoperaties en het sluiten van
gespleten lippen tot het behandelen van
klompvoeten. In die periode leidde de organisatie meer dan 42.000 lokale professionals
op.
Elk jaar werken er meer dan duizend vrijwilligers aan boord van de Africa Mercy, zo’n
vierhonderd tegelijkertijd. “Dat gaat van chirurgen over maritiem personeel tot mensen
die het ziekenhuis schoonmaken”, legt Reynders uit. “Zonder al die mensen,
die we niet moeten betalen, zouden we nooit onze complexe
chirurgische hulp kunnen
verstrekken.”

Tot de vrijwilligers van Mercy Ships behoren
ook Luc en Anita uit Kapellen. Het koppel
baatte vroeger restaurant De Vier Seizoenen
uit in Ekeren. “Luc als kok, ik als zaalbediende”, zegt Anita.

Geweldige sfeer
Bij het aanbreken van hun pensioen beslisten ze om vrijwilliger te worden. “We zagen
een documentaire over de organisatie op National Geographic en dat kwam wel binnen.
Daarnaast zijn we allebei geïnteresseerd in
boten”, vertellen ze. “We hebben er zelf één.”
“Na een reeks screenings stapten ze in juli
2018 op de Africa Mercy. “Aan boord werkten
we vooral in de keuken. We bereidden mee
eenvoudige maaltijden voor de vrijwilligers.
In Guinee kregen we daarbij hulp van lokale
dagloners. Dat was fantastisch. Die mensen
brachten hun muziek mee, er werd
gedanst: de sfeer in de keuken was
fantastisch. Op heel het schip trouwens, want iedereen heeft dezelfde
ingesteldheid. Je komt dus met iedereen overeen”, zegt Luc.
Daarnaast hielpen Luc en Anita ook
bij de screening van de patiënten.
“Het moment dat we aanmeerden,
hadden achtduizend patiënten zich
aangemeld. Verplegers stellen die
mensen de eerste vragen en beslissen of ze al dan niet geholpen kunnen worden.
Dat lijkt me echt de allermoeilijkste job”, zegt
Anita. “Een dag la-
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ter worden de patiënten verder onderzocht door de artsen en krijgen ze een definitieve ‘ja’ of ‘nee’. Wij begeleidden die
mensen daarna. Horen ze een ‘nee’, dan
zie je de wanhoop. Dat is echt heel
erg.”
Voor het koppel was het de eerste
keer dat ze naar zo’n verre bestemming
trokken.

“Guinee maakte wel indruk op ons. De brommers en auto’s die langs je vliegen, het klammige, warme regenseizoen, de haven waar
het stonk, maar ook de mensen die ons aanklampten op de markt omdat ze dachten dat
we dokters waren van Mercy Ships. Dan moet
je hen doorverwijzen, hen soms ontgoochelen.”
Het was vreemd om afscheid te nemen en terug te keren naar België. “Naar ons luxeleven.
Daar voelden we ons wel wat beschaamd
over.” Ondertussen zijn de twee in België actief als vrijwilliger bij Mercy Ships. “Maar volgend jaar willen graag mee terug. Het zijn onze kinderen en kleinkinderen die ons wat tegenhouden om meteen weer te vertrekken”,
vertellen ze.
Momenteel ligt de Africa Mercy in Dakar, de
hoofdstad van Senegal. Tot juni 2020 wil de
organisatie er onder andere zo’n 1.500 gratis
operaties uitvoeren en enkele honderden lokale gezondheidswerkers opleiden.
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De Africa Mercy ligt momenteel voor anker in Dakar. Daar wil de organisatie 1.500 operaties uitvoeren. FOTO MERCY SHIPS
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