Cath Luyten

Hugo Broos

Een ontmoeting met
Valérie en Edith

Het hartelijk weerzien met Ulrich

Reportagemaakster Cath Luyten is ambassadeur
van Mercy Ships. Twee jaar geleden ging ons
ziekenhuisschip voor anker in Kameroen. Valérie
en Edith ondergingen aan boord een operatie die
hun leven voorgoed zou veranderen. Cath zocht
hen eind november 2019 weer op.

Fonkel
Een van de geneugten als ambassadeur voor een wereldwijde
liefdadigheidsorganisatie is dat je regelmatig een stukje van
de wereld ziet. Stukjes die normaal onbekend terrein blijven
omdat ze weinig toeristische trekpleisters bieden, omdat er
politieke onlusten heersen of omdat ze er zo arm zijn dat je er
weinig te zoeken hebt. Kameroen is zo’n land. En toch, als je
door de eerste schil heen bent, zie je dat de bevolking van deze
republiek in Centraal-Afrika veel te bieden heeft.

Geef hoop via
uw testament
Vindt u het een aangenaam vooruitzicht
om nog iets te betekenen als u er niet meer
bent? Door Mercy Ships als erfgenaam in
uw testament op te nemen, doet u iets
buitengewoons. Uw droom vaart nog heel
lang mee op ons ziekenhuisschip naar de
armste landen van de wereld om er medische
hulp te bieden.

Ook Hugo Broos reisde naar Douala voor een weerzien met
Ulrich, een patiënt die omwille van zijn zwaar misvormde
benen een operatie kreeg op ons ziekenhuisschip.

Dankbaarheid

Ze was het gewoon geraakt. De pijn van de eerste jaren tijdens
de groei van het gezwel was gelukkig verdwenen. Maar het
verdriet van het nastaren en het uitgesloten worden deed haar
elke spiegel mijden. Toen dochter Edith met eenzelfde tumor
te kampen kreeg, stortte haar wereld in. Wist zij veel dat er
redding op komst was.

In november 2018 mocht ik zelf aan boord van de Africa Mercy
in Guinee. Met een klein hartje trok ik erheen. Zo ontmoette
ik de kleine Aminata. Zij werd 8 jaar geleden geboren met een
hazenlip. Toen we na haar ingreep samen in de spiegel keken,
zag ze voor het eerst haar eigen glimlach. De fonkel in haar
ogen was onbetaalbaar.

Ik 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 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 voeten
moest lopen.
Toen ik hem in november opnieuw ontmoette, 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 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. Als ik zie hoe ingrijpend het leven van Ulrich is
veranderd na de operatie, kan ik alleen maar vaststellen dat
Mercy Ships mirakels verricht.

Waarom Mercy Ships
opnemen in uw testament?
Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar
moet zijn. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld,
vol professionele vrijwilligers, maken we door operaties en
trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten.
Wij houden van mensen en geloven dat ieder mensenleven
het waard is om voor te vechten.

'Ulrich heeft een nieuw leven gekregen.
Voor het eerst heeft hij vrienden'

Uw testament in 7 stappen
1. Maak een lijst van alle mogelijke facetten
van uw bezittingen.
2. Wie wilt u opnemen in uw testament?
3. Wat wilt u nalaten aan wie?
4. Wilt u bepaalde voorwaarden opnemen
in uw testament?
5. Wenst u een testamentuitvoerder aan te duiden?
6. Ga naar de notaris.
7. Pas uw testament aan als uw situatie verandert.
Meer informatie over het opmaken van uw testament
vindt u op www.testament.be.

Mercy Ships opnemen?
Gebruik dan de volgende gegevens:
Mercy Ships Belgium vzw
Excelsiorlaan 89/2, 1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: BE 0821.900.695

'Toen ze na de operatie terugkwamen,
herkenden hun dorpsgenoten hen niet meer'

Mercy Ships in uw testament
Uw vermogen is meer dan geld, gebouwen, aandelen, juwelen
of kunst. Het is een stuk van uzelf. En ook van de familie. Het is
het resultaat van bepaalde keuzes, van waarden, van idealen.
Wat gebeurt ermee als u sterft? Als u niets doet, dan bepaalt
de wet aan wie uw vermogen toekomt.

Brede glimlach
'Moeder en dochter gingen twee jaar geleden
aan boord van het schip in Douala. Zij
hadden "een gouden ticket" gewonnen'
Valérie en Edith
Net zoals de blik die ik bij Valérie en Edith mocht ontwaren.
Moeder en dochter gingen twee jaar geleden aan boord van
het schip in Douala. Zij hadden 'een gouden ticket gewonnen.
Geen dag te vroeg. Mama Valérie leefde al 30 jaar met een
gigantische speekselkliertumor in het aangezicht. Met de
omvang van haar eigen hoofd, rustend op haar linkerschouder.

Nu twee jaar later word ik ontvangen door twee guitige vrouwen.
Amper van elkaar te onderscheiden. Ze kussen hartelijk en
bieden met de breedste glimlach en grootste zelfzekerheid
hun wang aan wanneer ik hun sjofele huisje betreed. Het lijkt
alsof de schaamte al lang vergeten is. Nochtans kijkt Valérie
nog dagelijks naar de foto’s van vroeger. Wanneer ik vraag of
ze het verleden niet liever achter zich laat, vertrouwt ze me toe
dat ze elke keer opnieuw diezelfde euforie voelt. Ik besef dat
moeder en dochter veel geluk hebben gehad.

Cath Luyten

'Het verhaal van Ulrich liet mij niet los. Zijn
spieren groeiden te traag, waardoor zijn benen
een omgekeerde hoek maakten'

Hugo Broos
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Dan komt het in handen van mensen die misschien helemaal
geen voeling hebben met uw idealen. Wij hopen dat u uw
droom voor een betere wereld herkent in wat wij doen. Als
dat zo is, waarom zou u uw vermogen na uw dood dan niet
aan ons toevertrouwen? U stelt een testament op en bepaalt
daarin zelf welk deel van uw vermogen u aan Mercy Ships
schenkt.

Vrijwilliger
Dat ik ooit opnieuw mee aan boord ga als vrijwilliger, staat voor
mij vast. Misschien ga ik volgend jaar een paar weken naar het
schip, om de groenten te kuisen, bijvoorbeeld. Of het moet nog
een jaartje wachten, dat zien we nog wel. In elk geval wil ik als
ambassadeur helpen om de projecten van Mercy Ships onder
de aandacht te brengen.

Voor meer informatie kan u geheel vrijblijvend contact
opnemen met Carla Reynders van Mercy Ships via
carla.reynders@mercyships.be.

Beelden van de reis van Cath en Hugo vindt u op
onze website onder de rubriek ‘Nieuws’ en op Vimeo:
vimeo.com/mercyshipsbelgium

Die vrijheid om te beslissen wat u aan ons schenkt,
wordt beperkt als u nog kinderen en een echtgenote of
samenwonende partner hebt (omdat een echtgenote of
partner geen bloedverwant is). Zij hebben bij wet recht op
een gedeelte van uw nalatenschap. Over het andere gedeelte
kunt u vrij beschikken. Het vrije beschikbaar gedeelte van het
vermogen is steeds de helft, ongeacht het aantal kinderen.
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De kracht van ons
ziekenhuisschip?
Dat bent u!

Vrijwilliger met een groot hart

Jasmine Dumollin (57) ging acht weken aan boord
bij Mercy Ships in Guinee. "Acht weken naar
Afrika, wat een avontuur! En dat ik met deze reis
ook heel veel mensen heb kunnen helpen, maakt
het alleen nog maar mooier."

Impact

Moeilijk bereikbare gebieden

Ik deed al langer vrijwilligerswerk in een ziekenhuis in
Oostende, maar wilde graag nog meer doen. Mercy Ships is
een fantastische organisatie, die aan boord van het grootste
private ziekenhuisschip ter wereld uiteenlopende operaties
uitvoert bij de armste patiënten van Afrika: reconstructieve
chirurgie, oogoperaties, tandheelkundige ingrepen, palliatieve
zorgen,… Vaak gaat het om aandoeningen die een enorme
impact hebben op het uiterlijk van deze mensen, waardoor ze
ook worden uitgestoten door hun gemeenschap.

Dankzij de operaties van Mercy Ships krijgen deze mensen een
nieuwe toekomst. Het leven is voor deze patiënten al moelijk
genoeg zonder deze medische problemen. Voor hen is de
medische hulp van Mercy Ships dus echt hoognodig. Elk jaar
meert het ziekenhuisschip aan in een ander land. Zo ging ik
mee aan boord tijdens de missie in Guinee. Tijdens zo’n missie
komen patiënten niet alleen zelf naar het schip. Er is ook een
team van Mercy Ships dat in moeilijk bereikbare gebieden
actief op zoek gaat naar mensen die dringend medische hulp
nodig hebben.

Ook het voorbije jaar ging uw gift naar de ondersteuning
van onze medische en duurzaamheidsprogramma’s.
Op die manier konden wij kwalitatieve gezondheidszorg
bieden aan de allerarmsten en levensveranderende operaties
uitvoeren aan boord van ons ziekenhuisschip. Uw gift zorgde
ook in 2019 voor direct resultaat met een blijvende impact.

Verdubbelingsactie

4x4-campagne
Sakho (5)
Onze vrijwillige chirurgen konden
dankzij uw steun de zware brandwonden van deze jongen genezen.

Hostess

Geïnspireerd door het verhaal van Jasmine?

Horizon

Omdat ik zelf niet medisch geschoold ben, kan ik de vrijwillige
chirurgen natuurlijk niet direct helpen bij die operaties, maar
bij Mercy Ships zijn alle vrijwilligers een radertje in een groot
netwerk. Ik werkte als hostess. Ik ontving nieuwe medewerkers,
bereidde hun kamers voor, organiseerde kennismakingstours
op het schip, zorgde dat de vergaderingen konden doorgaan
en verwelkomde ook officiële delegaties. Een heel afwisselende
job dus! Ook de emotionele impact is groot. Je ziet en hoort
schrijnende verhalen. Maar als je een praatje maakt met de
patiënten voel je vooral hun dankbaarheid. Je ziet ze opfleuren
dankzij hun operatie, maar ook door de gesprekken, een
schouderklopje of een eenvoudige glimlach. Ik ben heel blij dat
ook ik op mijn manier mijn steentje kan bijdragen.”

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

Mercy Ships-nieuwsbrief
Dankzij uw steun kon Mercy Ships twee nieuwe
terreinwagens met een totale waarde van van 93.900
euro kopen voor onze missie in Senegal. U gaf ons
ziekenhuisschip zo de extra motorkracht om zieke
kinderen, vrouwen en mannen te bereiken die niet op
eigen kracht tot bij de screenings op het schip geraken.

2019 in cijfers

Jasmine Dumollin

85

orthopedische
behandelingen

Iets te vieren?
Viert u binnenkort een geboorte, huwelijk, verjaardag, pensioen, jubileum,
communie of lentefeest? Daar horen natuurlijk cadeautjes bij. Maar
misschien tovert u wel liever een glimlach op andermans gezicht dan zelf
een geschenk in ontvangst te nemen.
U kan uw familie en vrienden vragen om de traditionele cadeautjes te
vervangen door een gift ten voordele van mensen die het harder kunnen
gebruiken. Als u een schenking doet aan Mercy Ships, dan steunt u onze
projecten in Afrika en draagt u bij aan de dringende operaties voor onze
patiënten.
Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u bovendien automatisch
een fiscaal attest.
Tips of inspiratie nodig? Laat het ons weten via info@mercyships.be.

478

algemene
ingrepen

Saliou (2)
U gaf onze chirurgen de
middelen om de open lip
van Saliou te sluiten.

Colofon

Doe een gift aan Mercy Ships
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Wij ontvingen vele hartverwarmende nieuwjaarskaartjes voor Houleye (5). Dankzij uw steun
kreeg dit meisje ondertussen ook een operatie
op ons ziekenhuisschip!
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Jasmine Dumollin

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

Uw gift kan u overmaken op
IBAN: BE70 0016 0879 6025

28.556

tandheelkundige
ingrepen

481

maxillofaciale
ingrepen

556

oogoperaties

158

plastische
ingrepen

61

fisteloperaties

Wij zijn het antwoord!
Wij leven in een tijd waarin we als mensen worden uitgedaagd.
Uitgedaagd om onze waardigheid te behouden, om elkaar niet
te bevechten, om emoties te beheersen, om het goede te blijven
doen, om erin te blijven geloven. We leven in een tijd waarin
de wereld lijdt aan een tekort aan liefde, respect, zekerheid en
eerlijkheid. En toch!

Lees in dit nummer wat we samen in 2019 hebben gerealiseerd.
Het mooie verhaal van Jasmine Dumollin die mensen helpt om
een nieuwe toekomst te krijgen. De beklijvende getuigenissen
van Cath Luyten en Hugo Broos over hun ontmoeting met
Valérie, Edith en Ulrich na 2 jaar in Kameroen. Onbetaalbare
fonkels in hun ogen, breed glimlachend, nieuw geluk en grote
dankbaarheid.
Inspirerend en redenen om volop door te gaan samen met u.
Ieder op zijn eigen wijze. Met giften, acties, een testament en
steun. Om samen mensen in het licht te zetten met liefde en een
lach. We rekenen op u. Samen kunnen we een antwoord geven.
Wij zijn het antwoord!
Met dankbare groeten,

1.377

medische
opleidingen

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

10.149

Mercy Ships in

screenings
vonden plaats

medische hulp
recht door zee

Er gebeurt ook heel veel goeds. We moeten blijven vooruitkijken
Bert van Dijk
en dromen waarmaken zoals we dat al vele jaren doen. Door
Vrijwilliger en voorzitter
mensen die het minder hebben in het licht te zetten, hen
liefdevol te helpen en perspectief te bieden. Dit alles dankzij u:
onze donateurs, sponsors, supporters en vrijwilligers. We zijn
Bert van Dijk
daar heel erg dankbaar voor en blijven geloven in “liefde in actie”.
vrijwillig voorzitter

• Aflevering 4 op 17 februari
• Aflevering 7 op 9 maart
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