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Dankzij de bijdragen van de hartverwarmende
Belgische giften konden de generatoren van
het ziekenhuisschip grondig gereviseerd
worden. Dat wil zeggen dat ze opnieuw
enkele jaren dienst kunnen doen en
zo de levensnoodzakelijke stroom
leveren op de Africa Mercy.

Geconfronteerd met
de allerarmsten

Aminata, acht jaar, was zo beschaamd om in het bijzijn van
anderen te eten dat ze het gewoonweg niet deed. Ze was ernstig
ondervoed en probeerde continu met haar hand haar open lip
te bedekken. Uiteindelijk werd Aminata door haar oom naar het
ziekenhuisschip gebracht voor haar open lip.
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VAN 2018

September

Met dans, drums en een
brede glimlach wachtten de
inwoners van Conakry in Guinee
het ziekenhuisschip op in de haven.
Ook de First Lady van Guinee was
aanwezig en ze bedankte Mercy Ships
van harte voor de grote bijdrage aan de
gezondheid van duizenden Guineeërs.

Aminata was sterk ondervoed
Haar oom maakte zich grote zorgen om Aminata. “Ze at enkel
wanneer ze alleen was, en vlees eten lukte nauwelijks. Andere
kinderen spotten met haar, ze zeiden dat haar mond altijd
openstond. Zelfs hier thuis tussen haar familie was ze niet op
haar gemak.”

Minder kans om te slagen in het leven
“Toen ik het nieuws hoorde dat Mercy Ships naar Guinee
kwam, heb ik geen moment getwijfeld en ben meteen
Aminata gaan oppikken”, zegt haar oom. “Zelf konden
we nooit voor een operatie betalen. Verschrikkelijk, want
met een open lip heeft Aminata weinig kans om te slagen
in het leven.”

Cath Luyten bezocht eind vorig jaar persoonlijk ons ziekenhuisschip
in Guinee. Ze was al wel in Zuid-Afrika geweest maar nog nooit in het
veel armere Sub-Sahara Afrika. Hoop, miserie, blijdschap en verdriet
maakten een diepe indruk op de televisiemaakster.

Nieuwe toekomst
“In november ging ik aan boord van de Africa Mercy,” zegt Cath
Luyten. “Tien maanden lang is dit de plek waar zo’n 1.800
inwoners van Guinee een nieuwe toekomst krijgen. Mannen,
vrouwen en kinderen worden hier van hun tumoren afgeholpen
of bevrijd van orthopedische misvormingen, cataract, fistels en
bacteriële aandoeningen.”
Gevraagd naar wat haar raakte, begint ze meteen over een Aisha:
“Het meisje van zes jaar viel meteen op. Ze had twee kromme
beentjes die compleet misgroeid waren. Mocht Aisha bij ons
geboren zijn, was dit euvel meteen na de geboorte al verholpen.
In Guinee is ze gedoemd haar hele kindertijd rond te waggelen en
zo dezelfde tred aan te nemen als de rondscharrelende kippen in
haar dorp diep in de brousse.”

Haar oom legt uit waarom Aminata bij hem is beland. “Toen
Aminata geboren werd, belde mijn zus mij in tranen op, omdat
haar dochtertje een vreselijke aandoening had. Ik beloofde
mijn zus dat ik een oplossing zou zoeken voor Aminata in de
stad. Ik voel me als oom verantwoordelijk voor haar. Bovendien ben ik de enige van de familie die in de stad woont. In
het dorp waar Aminata en mijn zus wonen, heerst extreme
armoede. Alleen ik kan dus een oplossing helpen vinden. Als
ik dat niet deed, zou Aminata een verschoppeling worden.

De volgende dag

“Nu de vrijwillige chirurgen van Mercy Ships Aminata
geopereerd hebben, hoop ik dat ze een mooie toekomst
tegemoet gaat”, zegt haar oom. “Ik wil dat ze naar school
gaat, zodat ze alle kansen krijgt. Zodat ze een beter leven
kan leiden dan in het dorp van haar moeder.”

Bekijk ook de video van Cath haar bezoek aan boord op
mercyships.be
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Een vogel voor de kat
Het liet een wrange nasmaak na bij Cath Luyten om geconfronteerd te worden met de vele ziektebeelden. Ze zegt: “Het gaat stuk
voor stuk om aandoeningen die zonder de aanwezigheid van het
schip en haar 400 vrijwilligers hun leven tot het einde van hun dagen zou boycotten. Omdat die aandoeningen pijnlijk, onhandig en
vaak afzichtelijk zijn en hen op die manier sociaal isoleren. Zaken
die vaak met een kleine ingreep te verhelpen zijn, maar omdat de
meeste mensen in Guinee geen toegang tot betaalbare medische
zorg hebben, zijn ze een vogel voor de kat.”

Gelukkig kreeg Aminata een gratis operatie aan boord van
het ziekenhuisschip de Africa Mercy. Haar lip werd operatief
gesloten. Binnen de kortste keren blijft er enkel nog een
fijn litteken over. Een klein ongemak, dat herinnert aan de
gapende lip die er eerst was.

1 uur na de operatie

Oktober

Toch voelt ze ook hoop, omdat er iets aan gedaan wordt. Cath
Luyten: “Van zodra je op het schip komt, besef je dat die mensen
in goede handen zijn. Hoe erg zij er ook aan toe zijn, ik kreeg het
gevoel dat zij er binnen een paar dagen veel beter vanaf komen.
De vrijwilligers lopen hier ook allemaal zo gemotiveerd rond, zo
gepassioneerd. Dat moet ook wel, want zij doen alles dag en nacht
gratis en voor niks, zij betalen zelfs voor hun eigen kost en inwoon.
Dat betekent dat je uit een bepaald soort hout gesneden bent en
dat samenhorigheidsgevoel, dat iedereen hier de wereld een stukje
beter wil maken, zal mij het meeste bijblijven.”

CEO van het Havenhuis
Jacques Vandermeiren
heeft een groot hart voor
Mercy Ships. Hij organiseerde
voor ons een charity
dinner waar hij die passie
wil overbrengen op zijn
vele contacten in de
haven van Antwerpen.
Een groot succes
waarmee we sterke
samenwerkingsverbanden
kunnen smeden.

2018

November

Campagne

Weekblad Libelle hield een winters evenement
en daarbij was Mercy Ships het centrale goede
doel. De lezeressen van Libelle toonden dat ze
een groot hart hebben voor de armsten in
Afrika: ze kochten allemaal samen wel duizend
dozen chocolade van The Belgian Chocolate Company
t.v.v. Mercy Ships!

Het kan haast niet dat u
het gemist heeft, onze
campagne van begin
december. Met behulp van
Cath Luyten verschenen
we op uw tv en in de krant.
Een uitzending of artikel
gemist? U vindt ze terug
op onze website.

ONLINE

Wist u dat u op onze website in de rubriek ‘nieuws’ Mercy Ships op
de voet kunt volgen? Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen! Kijk op mercyships.be/blog

December
Een delegatie van de Belgische
ambassade samen met een
groep bedrijfsleiders kwam met
eigen ogen kijken hoe het er
aan toe gaat op de Africa Mercy.
Ze waren allen diep onder de
indruk en wij hopen dat ze het
goede werk van Mercy Ships
mee bekend zullen maken
en ondersteunen.
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De eerste Belgische
chirurg die opereerde
op ons ziekenhuisschip.

“Een vrouw die ik behandelde met een monsterlijk grote
halsmassa was niet alleen fysiek slachtoffer van haar
aandoening, maar ook psychisch en sociaal”, legt dr. Claes uit.
“Door haar gezwel werd ze verstoten door haar familie en haar
echtgenoot. De gratis operatie betekende voor haar dus niet
enkel genezing. Na de operatie was ze zo dankbaar dat ze ons
altijd begroette met een dubbele thumbs-up wanneer ik en mijn
collega-chirurgen passeerden. Begrijpelijk, want ook mentaal
en sociaal kreeg ze een nieuwe kans.”

“In mijn ogen komt Mercy Ships perfect aan die nood tegemoet”,
zegt Dr. Claes. Het is werkelijk alsof een ziekenhuis uit België
met een schip is overgeplant in een haven in Afrika en daar kan
gebruikt worden voor de behandeling van de lokale mensen. Je
kan als dokter dus werken zoals je dat thuis gewend bent en
je 100% focussen op je werk.

“Dat is voornamelijk wat mij zoveel voldoening geeft aan mijn
vrijwilligerswerk bij Mercy Ships,” zegt dr. Claes. “Het frustreert
me soms dat vele patiënten in België genezing als iets vanzelfsprekends nemen. Ik krijg het gevoel dat mijn werk bij Mercy
Ships hier in Guinee alle vaardigheden en kennis, die ik door de
jaren heen in mijn vak heb verworven, volledig tot hun recht laat
komen.”

De nieuwsbrief van Mercy Ships

“Aisha kan
eindelijk achter de bal
aanlopen, samen met
haar vriendjes”

Gelijkwaardig aan Westerse gezondheidszorg

Schrijnend

“In Afrika kunnen eenvoudige operaties of medicatie werkelijk
levensveranderend zijn”, vervolgt dr. Claes. “Maar de overgrote
meerderheid van de Afrikanen heeft simpelweg niet de financiële
middelen voor verzorging of niet de mogelijkheid om die te
bereiken. Meestal is er zelfs sprake van een combinatie van die
twee redenen. Dat is schrijnend om te zien.”

Horizon

Toen ze drie jaar oud was, werd het haar vader duidelijk dat
er iets mis was. De benen van zijn dochter groeiden verkeerd.
In ontwikkelingslanden ontwikkelen beenderen van kinderen
zich vaak slecht door ondervoeding. Aisha, nu zes, maakte dit
mee en groeide op met misvormde benen.

Dr. Jos Claes is neus- keel- en oorarts aan het
UZ Antwerpen. Hij ging twee weken aan boord
om vrijwillig hoofd-hals ingrepen uit te voeren.
“Het is gewoonweg fantastisch om mensen te
kunnen helpen met de mogelijkheden en kennis
die je hebt”, zegt dr. Claes.

Aisha komt uit een arm gezin van rijsttelers. Ze woonden
op het platteland van Guinee in West-Afrika. Een dokter
vertelde dat haar benen moesten worden geopereerd,
maar dat konden ze niet betalen. Aisha kon ook niet naar
school. De weg erheen was te lang en vooral: te pijnlijk.
Ze bleef daarom dicht bij huis en verstopte zich voor
anderen. Mensen in Afrika met een zware handicap
worden snel beschuldigd van hekserij. En bijgevolg
gemeden als de pest.

DELEN NELED

Een gratis operatie voor Aisha

“Daarom kan ik iedereen warm aanbevelen om vrijwilligerswerk
voor Mercy Ships te doen”, zegt dr. Claes. “Dus informeer u, ga
op internet kijken en er gaat een hele wereld voor
u open. Zo eenvoudig is het.”

Drie jaar leefde Aisha met haar pijnlijke beentjes waar ze
amper op kon lopen. Totdat er uiteindelijk een vonkje van
hoop het gezin bereikte. Op de radio hoorde haar vader
over de komst van Mercy Ships naar Guinee. Hij nam
Aisha meteen mee naar een screening in de buurt.
Daar ontvingen ze de boodschap die voorgoed hun
levens veranderde. Aan boord kon Aisha een gratis
orthopedische operatie krijgen die haar benen
recht zetten.
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Aisha kreeg een
speciale plek in
het hart van

Dr. Jos Claes
van het UZA

“Aisha is de volgende dag meteen geopereerd,” zegt Cath
Luyten. “Na de operatie zag ik hoe de dokters haar beentjes
in gips legden. Beentjes die nu mooi recht stonden. En de
dag nadien zal Aisha ontwaken, dan zal ze zien dat haar
beentjes recht staan. Dat wil zeggen dat zij de komende
jaren achter de bal zal kunnen aanlopen. Samen met haar
vriendjes, als nooit tevoren. Dat was het moment waarop ik
besefte dat Mercy Ships echt wel het verschil maakt.”

Jaarlijks sterven circa 19 miljoen mensen die geen toegang hebben tot tijdige, veilige en betaalbare medische zorg. Dat
zijn er ca. 52.000 per dag of wel 2.100 per uur. De meeste daarvan wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika waar 69%
van de mensen moet leven van minder dan €1,75 per dag.
Ben je dan een “mislukkeling” omdat je daar geboren bent? Het antwoord is: Nee! Kunnen we daar iets aan doen? Het
antwoord is: Ja! Door te DELEN! Delen van een stukje van onze welvaart, onze tijd, onze ervaring, onze kennis en kunde.
We liggen nu in Guinee (West Afrika) met ons ziekenhuisschip de Africa Mercy. Eén van de allerarmste landen ter
wereld met maar 10 dokters op 100.000 inwoners (bij ons bijna 400). Daar ervaren we hoe dankbaar de mensen zijn die
geen “mislukkeling” willen zijn. Elke dag weer!
Daarom wil ik een beroep op u doen om deze mensen te blijven helpen. Mensen die ook recht hebben op een
zichtbare horizon. Uw fiscaal attest kan misschien aanleiding zijn om extra wonderen mogelijk te maken.

Mee aan boord als vrijwilliger

Hoe meer je uit-deelt; hoe rijker je wordt. Blijf samen met ons delen om een
echt verschil te maken.

AFRICA MERCY

Mocht u vragen hebben over de
verschillende mogelijkheden,
stuur dan een mail naar:
luc.saelens@mercyships.be
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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.
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.

Colofon

Met dankbare groeten,

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

Bert van Dijk
vrijwillig voorzitter
medische hulp
recht door zee
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