
medische hulp
recht door zeeMaak kennis met de 
GLOBAL MERCY

Computersimulatie 
van de Global Mercy



‘In één generatie tijd kan Mercy Ships de 
gezondheidszorg in Afrika fundamenteel 
veranderen. Dit is een opwindende tijd voor 
Mercy Ships. Ik ben ervan overtuigd dat 
onze mooiste jaren nu zullen aanbreken 
en ik nodig u uit om deze samen met ons 
te beleven, als een unieke en waardevolle 
partner.’

Don Stephens
Stichter van Mercy Ships

Een nieuw schip...
Dit is de Global Mercy, het grootste private 
ziekenhuisschip ter wereld. En meteen 
ook het eerste dat speciaal voor dat 
doel gebouwd wordt. Een fantastische 
levensreddende droom die werkelijkheid 
wordt! 

Met de Global Mercy verdubbelt de 
capaciteit van Mercy Ships ruimschoots. 
Dat zijn meer dan twee keer zoveel 
mensen die een levensreddende operatie 
of behandeling krijgen. En dit voor de 
komende 50 jaar!

...een bijzondere toekomst
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THE SHIP

174m

28.6 m

6.1m

37,000

12

4 x Wartsila 6L32

with 2 x ABB Azipods

LENGTH
BREADTH

DRAFT
GROSS TONNAGE

DECKS
MAIN ENGINES

SPECIFICATIONS

THE CREW

MEDICAL

TECHNICAL/MARITIME

NON-TECH/NON-MED
& FAMILY

CREW CAPACITY 641

LOCKER
ROOMS

CLEAN CORE

OR5 OR6

OR1 OR2 OR3 OR4 ADMIN

EYE PERI-OP

LAB
ADMIN CREW

CLINIC

PHARMACYSTERILIZATION

HOSPITAL
SUPPLY

HOSPITAL
SUPPLY

BIOMED PREOP/
RECOVERY

SCREENING/
ADMISSIONS

EYE
PROGRAM

OUT-
PATIENTS

REHABWARD DICUISOLATIONADMINWARD F

PATIEN
T VERAN

DA

WARD E WARD AWARD C

WARD B

SELF -   CARE    BEDS

HOSPITAL WARDS - DECK 4

SURGICAL SUITE - DECK 3

CLASS-
ROOM

SIM
LAB

RADI-
OLOGY

Crew facilities include:
·
·
·
·
·
·

682 seat Auditorium

125 Student Academy 
Gymnasium
Cafe & Shop
Pool
Library

Filtering & treating 
AC condensate 

water for technical 
use will reduce 

potable water use 

by approximately 
50%.

Ship services are 
designed to host

up to 950 people, 
including local 

day-crew.

Ship systems provide
reliable and efficient 

power, clean water, 
and air conditioning 

for the hospital
and crew.

High efficiency air 
conditioning 

systems reduce 

total energy 

consumption by                 
approximately 15%.

De Global Mercy wordt 174 m lang en 28,6 m breed. Het schip 
telt 12 dekken. Het wordt uitgerust met een operatiekwartier 
met 6 volwaardige operatiezalen en 199 ziekenhuisbedden. 
Daarnaast zijn er ook een labo, klaslokalen, een auditorium 
en alle medische apparatuur om de patiënten een 
kwalitatieve zorg te verlenen. 

Lengte: 
Breedte:

Bruto tonnenmaat: 
Aantal dekken: 

Patiëntencapaciteit: 
Bemanningscapaciteit: 

174 m
28,6 m
37.000
12
199
641

De Global Mercy in cijfers
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DECKS 3 & 4

HOSPITAL AREA 7,000 m²

TRAINING SPACES INCLUDE
A SIMULATION LAB WITH

Virtual &
Augmented

Reality

Mannequins
& Other

Training Tools

REHAB OUTPATIENT CARE

RADIOLOGY
with X-ray & CT Scan

SCREENING/
ADMISSIONS

Simulated
Post-op

Care Space

The simulation lab will allow trainers to simulate 

local conditions & limitations in order to teach 
best practices in low-resource environments.

Training opportunities include:

PATIENT CAPACITY 199

ACUTE CARE BEDS

ICU/ISOLATION BEDS

SELF-CARE BEDS

Post-op scenario training for nursing teams
Surgical technical teams basic skills training
Basic surgical skills training to prepare trainees 
for live surgical experience
Live surgical mentoring in selected high 
demand, elective procedures 

•
•
•

•

All peri-operative and post-operative work
can be done onboard, including:

THE HOSPITAL
EQUIPPED TO HEAL | BUILT TO TRAIN

SURGICAL
SUITE

with

6
OPERATING

ROOMS

Op het schip kunnen kinderen zoals 
Houleye geopereerd worden. Deze 
operatie was nergens in haar land mogelijk. 
Dankzij Mercy Ships werd zij volledig gratis 
behandeld. Het leven lacht haar toe!

Een sterk staaltje techniek...  ...ten dienste van de allerarmsten

Oppervlakte ziekenhuisafdeling: 7.000 m² 

Ziekenhuisafdeling

Operatiekwartier



In arme landen, vooral in Afrika, heeft 
een groot deel van de bevolking geen 
toegang tot betaalbare en goede 
medische zorg. Hierdoor groeien 
aandoeningen, die eigenlijk gemakkelijk 
kunnen behandeld worden met 
een chirurgische ingreep, vaak uit 
tot verminkende en zelfs dodelijke 
letsels. De vrijwillige chirurgen en 
verpleegkundigen van Mercy Ships 
behandelen deze patiënten in goed 
uitgeruste operatiezalen. Hier vindt u 
enkele voorbeelden van levensreddende 
operaties die zij uitvoerden. 

Paul werd geboren met een gespleten lip 
en een open gehemelte. Hierdoor kon hij 
geen borstvoeding krijgen. Dankzij een 
operatie kan hij nu weer ongehinderd 
eten, drinken en ademen.

Aangezichtschirurgie
Schrijnende behoefte aan veilige chirurgie

Djimby’s beentjes waren helemaal 
kromgegroeid. Hierdoor was stappen moeilijk 
en pijnlijk, om van de vele pesterijen nog 
maar te zwijgen. Een operatie zette de benen 
van Djimby weer mooi recht. Zo staat zij nu 
stevig in het leven! 

De Global Mercy wordt het ‘partnerschip’ van de Africa Mercy. Met nog meer 
plaats voor patiënten en medische teams. Een nieuw schip met voor Mercy Ships 
ontelbare nieuwe kansen om te bouwen aan duurzame gezondheidszorg in Afrika.

Orthopedische chirurgie Een blijvende impact in 3 stappen

Door directe medische zorg en chirurgie aan te bieden aan patiënten.
Onze hulpverlening richt zich op de volgende chirurgische specialisaties: 
tumoren verwijderen, orthopedie, reconstructieve plastische chirurgie, 
cataract, algemene chirurgie, tandheelkunde en fisteloperaties.

Door lokale gezondheidswerkers op te leiden en te begeleiden.
Het doel van Mercy Ships is het trainen van medische professionals 
om zowel de infrastructuur als de kwaliteit van de plaatselijke 
gezondheidszorg op een hoger niveau te krijgen.

Door de plaatselijke infrastructuur te renoveren en uit te bouwen.

1

2

3



Een verdubbeling van capaciteit en hoop

Anastasis • 1978 - 2007 Island Mercy • 1983 - 2001 Caribbean Mercy • 1994 - 2006 Africa Mercy • 2007 - heden Global Mercy • 2021 

Ziekenhuisship Anastasis (1978-2007) Op ons huidige ziekenhuisschip - de Africa Mercy - krijgen jaarlijks honderden patiënten een gratis operatie.

Met de bouw van de Global Mercy willen wij samen met onze trouwe 
donateurs, partners, sponsors en vrijwilligers het verschil blijven maken voor 
duizenden mensen in de armste landen van Afrika. Niet alleen in de nabije 
toekomst, maar nog decennia lang. De bouw van de Global Mercy is ons 
antwoord op de cruciale behoefte aan veilige en toegankelijke medische zorg 
in Afrika. Met 6 operatiekamers en 199 beschikbare bedden, zal met de komst 
van dit nieuw ziekenhuisschip onze medische capaciteit meer dan verdubbeld 
worden. De Global Mercy en de Africa Mercy zullen in de toekomst samen 
ingezet worden, waardoor wij gelijktijdig in twee landen actief zullen zijn.

Het verhaal van Mercy Ships begon met een droom: met een schip medische zorg 
brengen naar waar de nood het hoogst is. Op 7 juli 1978 kocht onze oprichter Don 
Stephens het eerste schip aan: de M/V Victoria. Dit oude zeeschip werd op 4 jaar 
tijd door vrijwilligers helemaal omgebouwd tot een drijvend ziekenhuis en kreeg de 
naam Anastasis. De Mercy Ships vloot, waarvan de oudere schepen inmiddels uit 
de vaart zijn, omvatte na de Anastasis de Island Mercy, de Caribbean Mercy en ons 
huidige ziekenhuisschip: de Africa Mercy.



Bouwen aan de toekomst...

Voor het ontwerp en de bouw van de Global Mercy bundelt 
Mercy Ships zijn krachten met Stena RoRo uit Zweden. Het 
schip wordt momenteel in China gebouwd door de China 
Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) in de scheepswerf 
van Tianjin Xingang. De Global Mercy wordt het grootste 
private ziekenhuisschip ter wereld en zal eind 2021 
operationeel zijn voor de volgende 50 jaar.

...bouwen aan een droom 
die werkelijkheid wordt



het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, 
speciaal voor dit doel ontworpen en gebouwd

om samen met de Africa Mercy de hulpverlening 
van Mercy Ships meer dan te verdubbelen

Bouw mee aan de Global Mercy:

Doe vandaag nog uw gift. Hartelijk dank! 
BE70 0016 0879 6025
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Mercy Ships vzw – Excelsiorlaan 89/2 - 1930 Zaventem 
Tel: +32 2 503 64 03 – www.mercyships.be – info@mercyships.be
Wenst u meer informatie?  Bel dan gerust naar Bert van Dijk, 
vrijwillig voorzitter van Mercy Ships, op het nummer 0479 017 909.

M
er

cy
 S

hi
ps

 • 
H

os
pi

ta
al

sc
he

pe
n 

vo
or

 d
e 

al
le

ra
rm

st
en

 • 
D

ri
em

aa
nd

el
ijk

s 
tij

ds
ch

ri
ft

  
Sp

ec
ia

le
 e

di
tie

 2
02

0 
• A

fg
ift

ek
an

to
or

: B
ru

ss
el

 X
 • 

P9
11

80
2 

Ve
r.

 u
itg

ev
er

: M
er

cy
 S

hi
ps

 
Be

lg
iu

m
 v

zw
, B

er
t v

an
 D

ijk
, E

xc
el

si
or

la
an

 8
9/

2,
 1

93
0 

Za
ve

nt
em

Meer weten over de Global Mercy? 
Neem een kijkje op onze nieuwe website:

mercyships.be

Computersimulatie 
van de Global Mercy

NU 
OF NOOIT!

Fiscaal 
voordeel

60%

Elke gift die u dit jaar doet voor Mercy Ships levert u 
uitzonderlijk een belastingvermindering van 60% op!
(voor een totaalbedrag van minstens 40 euro in 2020, volgens de voorwaarden 
beschreven in artikel 145/33 van het Wetboek voor Inkomstenbelastingen 92).


