
Mama Hassanatou: “Ik ben dankbaar en tegelijk verwonderd 
dat ik hier op de Africa Mercy mag zijn. Ik ben altijd erg bezorgd 
geweest over Aissata's toekomst. Maar nu ze hier is geholpen, 
maak ik me geen zorgen meer”

Baby Aissata

Baby Aissata – toen 7 maanden oud - is het eerste kind van 
moeder Hassanatou en vader Amadou. Het gezin komt uit de 
regio Pita in Guinee, zo’n 350 kilometer van Conakry waar de 
Africa Mercy 10 maanden lang lag. 

Aissata kwam binnen bij Mercy Ships tijdens een late screening. 
Haar aandoening - een gespleten lip - is één van de zes meest-
voorkomende afwijkingen die de chirurgen van Mercy Ships 
behandelen. In Afrika worden kinderen met een gespleten 
lip meer dan eens beschouwd als “duivelskind” en bijna altijd 
verstoten.

Samen in de kombuis

Anita en Luc vertrokken voor enkele weken naar de Africa Mercy. 
Door hun jarenlange ervaring in het restaurant kwamen ze samen 
in de kombuis terecht. Luc als kok en Anita als keukenhulp. 

“In het begin verklaarden onze vrienden ons een beetje voor 
gek”, aldus Anita. “Vrijwilliger worden op een schip in Afrika en 
daar bovenop nog eens zelf reis- en verblijfkosten betalen, dat 
is niet zo vanzelfsprekend. Ook onze kinderen liepen aan-
vankelijk niet over van enthousiasme, maar nu we terug zijn 
hebben we wel hun volle steun." 

Screening

Mama Hassanatou: “Sommige mensen zeiden dat ik niet van 
mijn baby mocht houden, maar ik hou zoveel van Aissata. 
Onverwachts vertelde iemand ons over Mercy Ships en de 
Africa Mercy. Het schip lag in Guinee toen Aissata geboren 
werd en ik zocht wanhopig naar een manier om bij het schip 
te geraken.” 

“Net op het moment dat ik wilde opgeven, hoorde ik dat ik 
haar in Labe kon aanmelden voor een screening.” Daar kregen 
de ouders goed nieuws. De medewerkers van Mercy Ships 
vertelden Hassanatou dat Aissata’s aandoening op de Africa 
Mercy verholpen kon worden. Ze stuurden hen door voor een 
vervolgafspraak.

Geschiedenis

Aissata’s gespleten lip werd onderzocht en er werden 
verschillende behandelingen ingepland. Uiteindelijk ging 
de operatie van plastisch chirurg David Chong – die haar 
lip reconstrueerde – de geschiedenis in als de 100.000ste 
chirurgische behandeling van Mercy Ships.
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Guinee

Volgens Luc waren er meerdere aspecten die hen hebben 
overtuigd om aan boord te gaan. “Onze gezamenlijke interesse 
in boten bijvoorbeeld, maar ook de zekerheid dat we samen in 
de keuken zouden terechtkomen. En we hadden natuurlijk ook 
de kans om de overvaart van het droogdok in Gran Canaria 
naar Guinee te kunnen maken.” 

Tussen cultuurshock en Afrikaanse ambiance
 
En zo geschiedde. Anita en Luc gingen aan boord in Gran Canaria, 
waar de Africa Mercy toen nog in het droogdok lag. Eens aange-
komen in Guinee wachtte hen een feestelijk ontvangst. Daarna 
was het voor beiden toch even wennen. “We waren nog nooit 
in Afrika geweest”, aldus Anita. “Ik kan toch wel spreken van een 
kleine cultuurschock toen we aankwamen.”

In juni nam de Africa Mercy afscheid van Conakry, onze thuisbasis gedurende 
de laatste 10 maanden. Wij hebben er duizenden levens voor altijd veranderd 
dankzij uw steun en vrijgevigheid. Ontdek hieronder 10 maanden Guinee in 
cijfers. 

10 maanden
Guinee

Luc en Anita
“De voldoening is groot en 
de dankbaarheid enorm”

Ze zijn meer dan 40 jaar getrouwd, ouders van 
2 kinderen, toegewijde opa en oma van 3 klein-
kinderen en gepensioneerde restauranthouders. 
Na het zien van enkele reportages over Mercy Ships 
op National Geographic waren Anita Victoor en Luc 
Vercauteren helemaal overtuigd: zij wilden absoluut 
vrijwilliger worden op de Africa Mercy.

100.000
gratis chirurgische behandelingen 
dankzij uw trouwe steun

Luc onthoudt vooral de eerste confrontatie met de vele 
patiënten. “Wij hebben geholpen bij de eerste screening. Je 
ziet 6.000 patiënten die daar in een rij staan om geholpen te 
worden. Zo veel mensen die om hulp komen vragen en je kan 
ze niet allemaal helpen, ook al zou je dat willen. Dat blijft je 
toch wel bij. ”

Maar deze korte aanpassingsperiode bleek meer dan de 
moeite waard te zijn. Anita: “De sfeer in ons keukenteam was 
fantastisch. Een echte Afrikaanse sfeer, ambiance verzekerd 
dus. De hele bemanning straalt van het enthousiasme, alle-
maal overtuigd van het goede werk dat we verrichten. Je voelt 
je vanaf de eerste moment welkom. Het geeft je echt een 
aangenaam gevoel om daar deel van te kunnen uitmaken.” 

Voor herhaling vatbaar

Eén ding staat vast: hun ervaring op de Africa Mercy heeft op 
beiden een grote indruk nagelaten.

“Deze bijzonder ervaring leert je toch wel om je eigen problemen 
te relativeren”, aldus Anita. “Je beseft toch wel dat onze Westerse 
problemen voornamelijk luxeproblemen zijn. Ik denk dat we hier 
meer tevreden moeten zijn met wat we hebben.”

Als het van hen afhangt, komt er in de toekomst dan ook 
een vervolg op dit mooie avontuur. “Als de kleinkinderen wat 
groter zijn wil ik zeker teruggaan”, zegt Anita. Ook Luc klinkt 
vastberaden: “Oh ja, zonder twijfel voor herhaling vatbaar.
Alle hulp is welkom. Je hoeft echt niet medisch geschoold te 
zijn. Wij zijn het bewijs."

Terwijl Mercy Ships nog maar kortgeleden haar 
40-jarig bestaan vierde, werd de volgende mijl-
paal onlangs bereikt. Want op 16 mei 2019 vond 
de 100.000ste chirurgische behandeling in de 
geschiedenis van Mercy Ships plaats.

Luc: “Wij als koppel hadden een kajuit voor ons beiden – 
een echte luxe. En naast het harde werk werd er ook  veel 
gedanst, gezongen en gelachen”

Senegal, een 
nieuwe uitdaging Senegal

Geïnspireerd door het verhaal van Anita en Luc?

Wij zijn voor een aantal functies op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Neem snel een kijkje op 
apply.mercyships.org en kom mee aan boord!

Wist je dat … 
Mercy Ships en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind 
vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend? 
Het doel is om de toegang tot chirurgische zorg in Afrika te 
vergroten en de capaciteit van gezondheidszorg in deze regio 
versterken.

De overeenkomst omvat een reeks activiteiten, waaronder tech-
nische bijstand voor de integratie van chirurgische, obstetrische en 
anesthesiediensten, alsmede het ontwikkelen van gezondheids-
infrastructuur in lokale ziekenhuizen en klinieken.

De overeenkomst werd ondertekend in Dakar (Senegal) door 
Matshidiso Moeti - WHO regionaal directeur in Afrika – en 
Dr. Peter Linz - verantwoordelijk voor medische zaken bij 
Mercy Ships.

Dr. Peter Linz van Mercy Ships en Matshidiso 
Moeti  van de WHO

Ondertussen zijn we aangemeerd in Senegal, 
een land dat extreme armoede kent. Per 100.000 
mensen heeft Senegal maar 6 artsen. In België zijn 
dit er 450. Help ons om ook hier een verschil te 
maken en levens te veranderen.   

Volg de komende maanden de verhalen van 
patiënten en vrijwilligers op onze facebookpagina en website!

Dakar

@mercyshipsbe mercyships.be



Mercy Ships nieuwsbrief

Horizon

Bert van Dijk
vrijwillig voorzitter

Vaak lijkt het maar een druppel op een gloeiende plaat, maar 
toch is niets minder waar. Want één enkele druppel is vaak al 
genoeg om de wereld van een kostbaar mens te veranderen. 
En dan nog één, en nog één en nog één. Al die kleine druppels 
water worden zo een zee van hoop, vreugde en geluk. 

100.000 chirurgische behandelingen, wie had dat ooit gedacht? 
Maar we hebben deze fantastische mijlpaal samen bereikt, met 
passie en doorzettingsvermogen. De samenwerking met de 
Wereldgezondheidsorganisatie zal ons in de toekomst nog 
meer mogelijkheden bieden om levens te blijven veranderen.

medische hulp
recht door zee

Adreswijziging?

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

Mercy Ships

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

Horizon  verschijnt twee keer 
per jaar. Realisatie: 
Mercy Ships Belgium vzw

Uw gift kunt u overmaken op  
IBAN: BE70 0016 0879 6025Co
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Wij zijn een druppel water, wij zijn de zee
En wat dan gezegd over onze vele vrijwilligers? Voor hen is geen 
golf te hoog. Lees de getuigenis van Luc en Anita. Welke druppel 
was het die hen ertoe aanzette? Een inspirerend verhaal over 
enthousiasme en overtuiging. Echt de moeite waard. 

De mooie resultaten van Guinee zijn een stimulans voor onze 
nieuwe missie in Senegal. Elke druppel telt.

Een druppel kan ook andere mensen aan het denken zetten en 
inspireren. Kijk maar naar de initiatieven van Marc Pauwels met 
de Koetjesrepen en Team Navigator dat maar liefst 16.000 km 
aflegt in een klein autootje. Allemaal zo belangrijk.

Ook uw druppel van steun kan uiteindelijk een zee van hoop en 
vreugde worden. Laat ons samen verder varen. Want samen 
staan we sterker.

Met dankbare groeten,
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Team Navigator wil €15.000 inzamelen voor Mercy Ships

Onvergetelijk

Ik heb Mercy Ships leren kennen toen ik door een zakenrelatie 
uitgenodigd was op het jaarlijkse Charity Dinner in het Antwerpse 
Havenhuis. Mijn echtgenote Ilse en ikzelf waren voorafgaand goed 
geïnformeerd over de werking van de Africa Mercy, maar toen we 
in maart besloten om het ziekenhuisschip effectief te bezoeken, 
heeft dit op ons toch een diepe indruk achtergelaten.

Wat ons het meest is bijgebleven is de kennismaking met de 
patiënten van MKA-chirurg Gary Parker. Hij en zijn assistente 
hadden al heel wat patiënten geopereerd. Onder hen veel jonge 
kinderen die besmet waren met de vleesetende bacterie Noma 
en die nog een tijdje op de recovery verbleven voor verdere ver-
zorging. Daar ontmoetten we Seny, een meisje dat de dag ervoor 
geopereerd was. Ze hing nog vol met slangetjes van de verdoving. 
De manier waarop Dr. Parker met dit meisje communiceerde 
zal ik nooit vergeten. Want hoewel ze geen Engels sprak, konden 
beiden elkaar toch verstaan. Niet door de taal, maar wel door 
liefde en toewijding. En zo communiceerde Dr. Parker met al zijn 
patiënten. Het was voor mijn vrouw en ik het ultieme teken van 
naastenliefde en een voorbeeld voor ieder van ons.

Financiële steun

Voor mijn job heb ik al heel wat cacaoplantages bezocht. 
De mensen die op deze plantages werken kunnen amper rond-
komen. Daarom werken we ook samen met organisaties zoals 
Fair Trade, juist om hen betere prijzen voor hun cacao te kunnen 

"Hoewel niet iedereen Engels spreekt, verstaan ze elkaar. 
Niet door de taal maar wel door liefde en toewijding"

Marc Pauwels
aan boord met Mercy Ships

CEO van The Belgian Chocolate Group 

bieden. Dit helpt al veel, maar op gebied van medische zorg biedt 
dit jammer genoeg nog geen oplossing. Omdat Mercy Ships zich 
specifiek richt op West-Afrika - de regio waar meer dan 75% van 
de wereldoogst van cacao vandaan komt - hebben we met ons 
bedrijf besloten om hun project ook financieel te steunen.

Koetjesreep

Koetjesreep staat in Nederland en Vlaanderen al generaties lang 
gekend als het lekkere cacaoreepje dat vooral door kinderen 
gesmaakt wordt. We verkopen jaarlijks meer dan 15 miljoen van 
deze snoeprepen. Omdat Mercy Ships ook heel wat kinderen op 
het schip opereert was de link snel gelegd. We hebben beslist om 
op elk reepje het logo van Mercy Ships te vermelden. Op onze 
omzet betalen we bovendien een bijdrage die rechtstreeks naar 
Mercy Ships gaat. We hopen dat meer mensen op die manier ook 
hun bijdrage zullen verlenen aan dit nobele initiatief.

ten voordele van Mercy Ships!

Team Navigator

Doorheen 19 landen

16.000 kilometer

Op weg naar Mongolië

Wij vroegen u de voorbije maanden meer dan eens om 
steun voor onze zwaar zieke patiënten. En die steun heeft 
duidelijk geloond. Uw engagement en verbondenheid 
zorgden ervoor dat wij ook in Guinee veel mensen een 
levensveranderende operatie konden schenken. 

 "Eindelijk kan ik weer terug naar school 
  om mijn dromen waar te maken"

"Deze operatie heeft mijn leven 
voorgoed veranderd"

U veranderde levens!

Drie vrienden gingen de uitdaging aan. 
Zij waagden zich aan de Mongol Rally: een 
twee maanden durende tocht die vertrekt in 
Praag met als bestemming Mongolië. Onder-
weg doorkruisten zij maar liefst 19 landen.

"Mijn grootmoeder gaf me ooit een flesopener van Mercy Ships cadeau. 
Met die flesopener openden we al onze flessen tijdens onze studententijd. 
Onze keuze voor Mercy Ships lag dus voor de hand"

- Miguel

Marc Pauwels

Ook onze verdubbelingsactie was dankzij u een groot 
succes. Wij zijn heel trots om u de ommekeer in het 
leven van Sekouba, N’Nady en Mercy te tonen. Zij staan 
symbool voor de duizenden mensen die we dankzij uw 
steun een nieuw perspectief kunnen bieden. Elk jaar 
opnieuw.

4.769
giften werden 

verdubbeld

208
operaties werden 
hiermee mogelijk 

gemaakt

Mercy 

N'Nady 

Sekouba 

"Dankzij Mercy Ships 
kan ik een nieuw leven 
beginnen"

Olivier, Elias en Miguel ontmoeten 
Jacques Vandermeiren - CEO Port of Antwerp

Baby Aissata, na de 100.000ste 
chirurgische behandeling 
van Mercy Ships.


