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TWEEDE SCHIP VOOR LEVENSREDDENDE OPERATIES IN AFRIKA WORDT VOLGEND JAAR IN GEBRUIK GENOMEN

Mercy Ships verdubbelt de hoop
met nieuw ziekenhuisschip
De Africa Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld, krijgt er eind volgend
jaar een grote broer bij: de
Global Mercy. Op die manier zal Mercy Ships in
twee Afrikaanse landen
tegelijk levensreddende
operaties kunnen uitvoeren. Televisiegezicht Cath
Luyten, die al enkele keren
aan boord ging, is onder de
indruk van het werk dat
dokters en andere vrijwilligers op het schip uitvoeren.
DOOR VINCENT VANHOORNE
——–
Cath Luyten is voor het derde jaar op
rij ambassadeur van Mercy Ships.
“Het laat me niet meer los”, vertelt
Cath. “Drie jaar geleden ben ik voor
het eerst aan boord gegaan toen het
schip in Guinee lag. Door een week
lang op het schip te leven en alles van
dichtbij mee te maken, raakt het je
harder dan wanneer je alles van op afstand bekijkt. Het is een erg concreet
project. Mensen met een aandoening
worden vrij snel geholpen en krijgen
een oplossing die zonder Mercy Ships
niet mogelijk zou geweest zijn. Het is
belangrijk dat deze boodschap wordt
verteld. Daar wil ik graag mijn
steentje toe bijdragen.”

FOCUS OP GESPLETEN LIP
De campagne focust dit jaar op schisis of gespleten lip, in de volksmond
ook wel hazenlip genoemd. Bij ons

› Aminata voor haar operatie: “Ook al
was ze nog maar 7, ze schaamde zich
erg., aldus Cath Luyten.

Wat doet Mercy
Ships ?
Mercy Ships vaart met een volledig
operationeel ziekenhuisschip naar
de allerarmsten. Er kan onmiddellijk
medische hulp geboden worden.
Vanaf dag één onderzoeken de
vrijwillige gezondheidswerkers
patiënten en behandelen ze zo snel
mogelijk de dringendste gevallen.
Het private ziekenhuisschip heeft de
beste medische apparatuur en de
meest ervaren chirurgen. Doordat
iedereen vrijwillig en gratis werkt en
zelfs de eigen reis- en verblijfskosten
betaalt, gaat zoveel mogelijk geld
naar de aankoop van medisch materiaal, patiëntenzorg en lokale projecten. Er wordt pas aangelegd in een
land na een minutieuze voorbereiding. Elk verblijf duurt ongeveer tien
maanden. Na het vertrek van het
schip laat Mercy Ships niet alleen
hoop en genezing achter voor vele
duizenden mensen, het draagt ook
bij aan de verbetering van het lokale
gezondheidssysteem door de vorming van medisch personeel en de
renovatie van ziekenhuizen. Een
prachtig initiatief dat alle steun
verdient.
Je kunt Mercy Ships steunen door
een gift te doen via de website
www.mercyships.be/gift
Q

› Cath Luyten samen met Aminata na haar operatie. “Nu durft ze weer te lachen.” (foto Mercy Ships)
wordt dit snel geopereerd, maar in
Afrika ligt dat anders. “Ik heb er vroeger nooit bij stilgestaan dat een gespleten lip dodelijk kan zijn in Afrika.
Het is niet prettig als je daarmee geboren wordt. In België gaat een baby’tje meestal al na een paar maanden onder het mes en wordt dat mooi
hersteld. Op een litteken na is daar
dan niet veel meer van te merken. Baby’s in Afrika die met een open lipje
worden geboren en niet meteen geopereerd kunnen worden, kunnen
niet zuigen aan de tepels van hun mama. Daardoor krijgen ze te weinig vitaminen binnen en geraken ze ondervoed. Dat is eigenlijk wraakroepend,
want het is een vrij simpele ingreep.
Wanneer zo’n kindje op het ziekenhuisschip geopereerd wordt, dan
wordt daar echt een leven gered.”
AMINATA LACHT WEER
Eén van de kinderen met een gespleten lip die door Mercy Ships geholpen
werd, is Aminata. “Ik herinner mij
nog goed dat ik haar zag in een tentje

“

Door kindjes
met een
gespleten lip
op het schip te
opereren,
worden echt
levens gered.”
Cath Luyten

op de kade, samen met haar oma. Ze
waren twee dagen onderweg geweest
naar het schip. Je merkte dat het
meisje, dat ondertussen al 7 jaar was,
zich heel erg schaamde voor haar
aandoening. Ze lachte niet. En wanneer je iets vroeg, antwoordde ze met
een hand voor haar mond. Dat verminkte mondje was erg confronterend. Aminata had wel het geluk gehad dat ze het overleefd heeft, want 7

jaar eerder probeerden ze het schip al
te bereiken voor een operatie, maar
omdat ze van ver kwamen hadden ze
letterlijk de boot gemist. De dag na
haar lip- en gehemeltereconstructie
ontmoette ik haar opnieuw. Ze was
nog onder de indruk van de ingreep,
maar je zag al een concreet verschil.
Ondertussen is Aminata een gelukkig
meisje dat weer durft te lachen. Zo’n
operatie is in Afrika ook een kwestie
van aanvaard worden in een groep,
want mensen met een misvorming
worden daar snel verstoten.”
ZES OPERATIEZALEN
Binnenkort kan Mercy Ships nog
meer mensen hoop bieden, want momenteel wordt volop gebouwd aan
een tweede ziekenhuisschip. Dat betekent dat meer dan twee keer zoveel
mensen een levensreddende operatie of behandeling kunnen krijgen. De
Global Mercy wordt 174 meter lang,
telt 12 dekken en zal het eerste ziekenhuisschip zijn dat speciaal voor
dat doel is gebouwd. Aan boord komt

› Een computersimulatie van de

Global Mercy, het tweede ziekenhuisschip dat volgend jaar in gebruik
wordt genomen. (GF)

een operatiekwartier met 6 volwaardige operatiezalen, 199 ziekenhuisbedden, een labo en klaslokalen. Het
schip zal eind 2021 operationeel zijn
en 50 jaar dienst kunnen doen. Ook
Cath Luyten is in de wolken over de
gloednieuwe Global Mercy. “Op die
manier zal Mercy Ships in twee landen tegelijk actief kunnen zijn. Giften
zijn heel erg welkom, want het schip
moet natuurlijk ook uitgerust worden
met medische apparatuur. Bij Mercy
Ships is het heel duidelijk waar jouw
geld precies aan besteed wordt.”

