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OM DIT WERK
N
TE MOGEN DOE

"Het doet me goed
mijn kleinkind
opnieuw gelukkig
te zien"
Wat een operatie voor de oma
van Monique betekende

maanden
10
in Kameroen
Inwoners
24.994.885
Gemiddeld inkomen per maand

Monique woont in Kameroen en werd door Mercy Ships
genezen van haar cataract. Oma Melone, die alles voor haar
kleindochter zou doen, was degene die met haar naar het
ziekenhuisschip kwam. De arme vrouw kon de operatie niet
betalen. Mercy Ships kon gelukkig op tijd Monique nieuwe
kunstlenzen geven. Oma Melone legt uit wat dat voor
haar betekent.

€140
Dokters per 1.000 inwoners
0,08

Tranen van geluk

Veel bekijks

Oma Melone: “Toen Monique haar verband van haar ogen
haalde en na wat knipperen opnieuw rondkeek, kon ik mijn
tranen niet bedwingen. Monique riep ‘Oma!’ en gaf me direct
een knuffel. Zo blij had ik Monique niet meer gezien in jaren.
Ze bloeide meteen terug open.”

“Natuurlijk had ze veel bekijks”, zegt oma Melone. “Met haar
roze zonnebril om haar nieuwe kunstlenzen nog wat te sparen,
viel Monique op. Kinderen zien zoiets meteen. Ik was eerst
bang voor opmerkingen, maar mijn kleindochter droeg hem
heel trots en de andere kinderen wilden meteen ook zo’n
brilletje. Vertederend om te zien hoe ze zo snel terug vriendjes
maakte.”

“Monique is niet langer verlegen, ze
is terug zoals ik me haar herinner
vóór haar cataract."
“Twee weken later kon ze opnieuw naar school gaan.
Drieënhalf jaar gaf ik ze thuis les, mondeling, om haar
achterstand niet te groot laten worden vanwege haar cataract.
Op haar eerste schooldag was Monique in de wolken. Ze
porde me aan om sneller te zijn omdat ze zo graag naar
school wilde, zo enthousiast was ze”, lacht oma Melone.

“Monique is niet langer verlegen, ze is terug zoals ik me haar
herinner vóór haar cataract. Het doet me goed om mijn
oogappel opnieuw gelukkig te zien, om ze opnieuw naar
school te zien gaan. Dat is alles dat ik wilde voor haar: een
rooskleurige toekomst. Die heeft ze nu, dus ben ook ik gelukkig.

Mirjam Hamer, coördinator screenings in Guinee
Mirjam is onderzoeksverpleegkundige aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en
legt u persoonlijk uit hoe patiënten geselecteerd worden voor een operatie aan boord.
“Ik ging onlangs vijf weken naar Guinee om er de screening te helpen organiseren. De screening,
dat zijn enkele drukke weken vlak na de aankomst van het ziekenhuisschip in een nieuw
land. In die eerste weken ben ik een van de personen die beoordeelt of de persoon voor mij
in aanmerking komt voor een operatie van een vrijwillige chirurg of niet.”

WAT
GEBEURDE
ER IN
KAMEROEN
AFGELOPEN
JAAR?

1.564

Medische professionals
uit Kameroen kregen
aanvullende scholing.

2.746
10.700

Patiënten werden
in de tandartskliniek
geholpen.

BEKIJK MONIQUE HAAR
VIDEO NU ONLINE!

Scan de QR-code met uw smartphone
en bekijk direct de video.

" Wanneer je het verband na
een operatie er afhaalt en
mensen kunnen voor
het eerst weer zien,
is het alsof er
leven terug in hen
stroomt. Zoiets is
niet te overtreffen!"
Dr. Glenn Strauss
Vrijwilliger - Oogchirurg

“We kunnen niet iedereen helpen, ik stuur mensen weg en zie de teleurstelling op hun gezicht wanneer ze wegstappen. Dat is heftig, maar aan het einde van de dag realiseer ik me dat
er wel honderden nieuwe mogelijke patiënten zijn waar ik tegen mocht zeggen: “ja, we kunnen
je helpen”. Zij vertrekken met een glimlach en hernieuwde hoop, klaar voor hun eerste afspraak
op het ziekenhuisschip.”
“Dat maakt het het allemaal waard. Het is een voorrecht om dit werk te doen. Ik ben trots dat een
organisatie als Mercy Ships zich in blijft zetten om kosteloze en veilige operaties beschikbaar te maken
voor mensen die daar anders geen toegang tot hebben.”

Bekijk ook de video van de
screeningsdag in Guinee
Scan de QR-code met uw smartphone
en bekijk direct de video.

Vrijwilligers kwamen
voor korte of langere
tijd naar het schip.

Inwoners

" We kunnen niet iedereen helpen, ik stuur
mensen weg en zie de teleurstelling op
hun gezicht wanneer ze wegstappen."
“Iedereen is er met dezelfde hoop: om eindelijk toegang te krijgen tot de medische hulp
die ze nodig hebben. Ik dwing mezelf om niet naar de lange rij mensen te kijken achter de
patiënt die voor mij staat. Of om op de klok te kijken en te bedenken hoeveel uren daglicht
er ons nog rest. Om niet wanhopig te worden als ik besef dat deze mensen geen andere
optie hebben dan Mercy Ships om hen te helpen. Het laat pure armoede zien, het toont de
oneerlijke verdeling in de wereld.”

944

Onderweg
naar Guinee

“Het is prachtig om dat met de vrijwilligers van het schip te
organiseren. Op zo’n dag moet je 6000 mensen zien, spreken en
de aandacht geven die ze verdienen. Het is een dag waar vele
inwoners uit Guinee op hebben gewacht: eindelijk hulp voor hun
probleem. Het zijn duizenden mensen zoals jij en ik: zonen die
hun moeder brengen, meisjes die hun kleine zusje op de rug
dragen, moeders met kinderen.”

Mijn eeuwige dankbaarheid aan de personen die Mercy Ships
steunen. Zij hebben Monique opnieuw laten zien, zij gaven haar
een toekomst. Zij zijn werkelijk ongelooflijk goede mensen.”

Chirurgische operaties
werden uitgevoerd
in Kameroen.

12.396.000
Gemiddeld inkomen per maand
€71
Dokters per 1.000 inwoners
0,07
Vol verwachting...
2012 was de laatste keer dat de Africa Mercy aanmeerde in
de hoofdstad van het West Afrikaanse land Guinee. Een land
dat extreme armoede kent en op de vierde plaats van armste
landen ter wereld staat. Door de ebolacrisis in 2014 heeft het
land een enorme klap moeten verwerken die de medische
infrastructuur niet ten goede is gekomen. We zijn blij dat
ziekenhuisschip terug is in Guinee om de armsten te helpen.

Hoe zit het eigenlijk in België?
Inwoners

11.358.000
Gemiddeld inkomen per maand
€1.475
Dokters per 1.000 inwoners
3,01

Meer dan 8.000 patiënten helpen
met een gratis tandheelkundige
behandeling.
Meer dan 2.250 patiënten helpen
met een gratis operatie.
Meer dan 500 lokale medische
professionals bijscholen.

WAT ZIJN DE
PLANNEN
VOOR DIT
JAAR IN
GUINEE?

Alain

Een bescheiden maandelijks bedrag voelt u veel minder in uw
portefeuille, maar voor kinderen met een tumor kan dat het verschil
betekenen tussen leven of dood. Daarom bijgevoegd een formulier voor
een vaste maandelijkse donatie. Help ons helpen.

CEO DEME

CEO van baggeraar DEME Group Alain Bernard ziet de
ondersteuning aan Mercy Ships als een opportuniteit. Het is
volgens Bernard niet meer dan logisch om als onderneming
verantwoordelijkheid te nemen in de gemeenschap waar ze werkt.

U draagt maandelijks bij aan het redden van levens

“Investeren in de gemeenschap is altijd een belangrijk aspect
van onze bedrijfscultuur geweest. Via DEME4Life steunen
we een breed scala aan sociale projecten over de hele
wereld die ook steeds in lijn liggen met de fundamentele
waarden van ons bedrijf. Veel van de DEME4Life-initiatieven
worden ondersteund en aangebracht door onze eigen
werknemers. Zij wonen en werken vaak jarenlang in het
buitenland voor onze projecten. Zo bouwen ze snel een
duurzame relatie op met de lokale bevolking en plaatselijke
liefdadigheidsorganisaties.
Ook duurzaam ondernemen is een commitment dat we als
internationaal actief bedrijf elke dag opnieuw willen maken.
Via het Belgische Sustainable Development Goals
(SDG)-charter hebben we ons er toe verbonden om actief
ons steentje bij te dragen op vlak van People, Planet,
Partnership, Prosperity en Peace.

"Projecten in Afrika zijn van
groot belang voor de lokale
economische ontwikkeling."
Strong in Africa
Verder heb ik een grote bewondering voor wat Bert van Dijk
realiseert met Mercy Ships België. Voor DEME was het dan
ook een evidente keuze om Mercy Ships te ondersteunen in
kader van DEME4Life. Wij hebben immers een sterke band
met Afrika. De meeste van onze projecten in Afrika zijn van
groot belang voor de lokale economische ontwikkeling.

Horizon

Een maandelijkse donatie biedt praktische voordelen:
Met een mandaat Europese domiciliëring spaart u een verplaatsing naar de bank uit.
Er zijn minder administratieve kosten voor Mercy Ships en dus meer geld
voor hulpverlening.
Uw regelmatige steun helpt ons beter op voorhand te plannen zodat hulpverlening
doeltreffender wordt.
Ook als u via uw maandelijkse bijdragen samengeteld aan 40 euro komt op jaarbasis,
krijgt u een fiscaal attest het jaar nadien.

De nieuwsbrief van Mercy Ships

Vul daarom bijgevoegd formulier vandaag nog in en bouw zo mee aan het fundament
waar Mercy Ships maand na maand op kan rekenen. Alvast hartelijk bedankt!

Daarnaast zijn zowel Mercy Ships als DEME ‘strong in
Africa’. Dat is een mooie connectie waardoor we samen dan
ook onze visibiliteit nog meer kunnen versterken in twee
richtingen en zo worden we dan ‘strong together’
DEME is intussen al meer dan 50 jaar actief op het Afrikaanse
continent; van Angola tot Nigeria. Deze mijlpaal was voor
ons de ideale gelegenheid om een groot CSR*-project
(*Corporate Social Responsibility) te ondersteunen in de
Afrikaanse regionen, namelijk een vijfjarig contract met
Mercy Ships: de grootste ondersteuning sinds de start van de
DEME4Life Foundation in 2011!”

OOK INTERESSE OM MET UW ONDERNEMING
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD TE
ONDERNEMEN?

KIJK OP:

mercyships.be/mvo

Annemarie Demesmaeker
Belgische vrijwilligster in Guinee

Mee aan boord als vrijwilliger
Vrijwilligerswerk in Afrika klinkt voor sommigen van u als een avontuur, maar kan voor
anderen net een brug te ver zijn. Mercy Ships biedt niet exclusief vrijwilligersplaatsen aan
in Afrika aan boord van het ziekenhuisschip. Ook in België zijn er tal van mogelijkheden
om uzelf in te zetten als vrijwilliger. Vooral tijdens beurzen en evenementen zoeken wij
vaak extra mensen die ons kunnen ondersteunen.

Een ZIN-VOL leven.

Mocht u graag de stap willen zetten om aan boord te komen als vrijwilliger, kijk dan
online op mercyships.be/vrijwilliger-worden en leer meer over de verschillende
positities en opportuniteiten.
Mocht u vragen hebben of
door willen praten over de
verschillende mogelijkheden,
stuurt u dan een mail naar:

Boekhouder

minimaal 6 maanden

O.K. sterilisator

minimaal 6 weken

Mondhygiëniste

minimaal 2 weken

Wond Verpleegkundige

minimaal 2 maanden

luc.saelens@mercyships.be

Kinder IC Verpleegkundige

minimaal 2 maanden

Uit studies blijkt dat iets betekenen voor een ander een leven zinvol maakt. Iets betekenen
voor een ander. Iets “geven” aan een ander. Mercy Ships betekent “Liefde in Actie”.
De ander centraal stellen en helpen. Samen! Zinvol!
Voor u ligt een nieuwe Horizon met informatie over onze activiteiten. Lees het verhaal
over Monique die voor het eerst weer kan zien na een ingrijpende operatie. Het leven
stroomt terug in dit kleine mensje. Door U!

CATH LUYTEN

Bekijk de indrukwekkende resultaten van Mercy Ships in Kameroen. Een grote impact op
het leven van duizenden mensen. Dank u wel. Maak kennis met DEME, het bedrijf
dat duurzaam wil meehelpen om nog meer te doen.

Misschien zag u het al in Gert Late Night op televisie begin
oktober: Cath Luyten is ambassadeur voor Mercy Ships!
We zijn heel fier dat een klassedame als Cath Luyten
Mercy Ships ondersteunt.

En nu Guinee. Eén van de armste landen met een grote nood. Wij kunnen helpen;
elke dag weer. Met ons ziekenhuisschip. Met onze vakkundige vrijwilligers.
Samen met U! Verpleegkundige Mirjam vertelt over haar ervaringen bij de
screening van duizenden patiënten en de hoop die wij mensen kunnen
geven. Alleen met uw steun.

NIEUWE AMBASSADEUR MERCY SHIPS

“Ik wilde graag iets zinvol doen en volgde Mercy Ships al langer.
Toen ik beelden zag van het werk dat ze doen, was het duidelijk
dat dat niet kon gebeuren zonder giften en vrijwilligers. Ik heb
toen meteen toegezegd om ambassadeur te worden om Mercy
Ships te steunen.”
Cath vertrekt binnenkort naar de Africa Mercy in Guinee. U
kan haar bevindingen lezen in onze nieuwsbrief of
online op mercyships.be

AFRICA MERCY

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

Betekenisvol, Liefdevol, Waardevol, Hoopvol, Beloftevol, Zorgvol.
Kortom: ZIN-VOL. Dat is onze passie. Blijf ons daarom steunen.
Echt de moeite waard.
Met dankbare groeten,

medische hulp
recht door zee

Bert van Dijk
vrijwillig voorzitter
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Een grotere impact met een kleiner bedrag

Colofon

Bernard

Uw maandelijkse bijdrage

