
Dr. Pierre M’Pele
directeur van het Mercy Ships Afrika Bureau

Dr. Pierre M'Pelé leidt sinds 2017 het Afrikaanse kantoor van 
Mercy Ships in Benin. De Congolese arts heeft in verschillende 
Afrikaanse landen gewerkt als vertegenwoordiger van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en is expert op het gebied van 
epidemieën in Afrika. Vanuit zijn ervaring als gezondheidsexpert 
ondersteunt hij de duurzame projecten van Mercy Ships in 
Afrika. In samenwerking met onze verschillende partners 
volgt hij ook de activiteiten van Mercy Ships op wanneer ons 
ziekenhuisschip een land verlaten heeft.

Mercy Ships brengt al meer dan 40 jaar medische hulp naar de 
allerarmsten. In elk Afrikaans land waar we aanmeren, voeren 
onze medische teams duizenden levensreddende operaties uit 
en krijgen zwaar zieke patiënten een nieuwe toekomst.

Maar het medische werk moet ook doorgaan nadat de 
Africa Mercy een land verlaten heeft. Daarom investeert 
Mercy Ships in opleidingen voor plaatselijke zorgverleners.
Op die manier verbeteren we op een structurele manier de 
gezondheidssystemen in onze partnerlanden.

In West-Afrika staan we voor een enorme uitdaging, want er 
is een groot tekort aan goed opgeleid medisch personeel. 
Hierdoor sterven er jaarlijks duizenden mensen aan 
aandoeningen die te voorkomen of goed te behandelen zijn.

Om dit tekort aan te pakken, investeert Mercy Ships in 
kwaliteitsvolle opleidingen, zowel op ons ziekenhuisschip als 
aan wal. Door lokale gezondheidswerkers op te leiden kunnen 
zij op hun beurt honderden patiënten in hun land behandelen 
wanneer ons ziekenhuisschip het land verlaten heeft.

Waarom opleidingen anesthesie?

Een anesthesist zorgt ervoor dat u pijnloos een operatie of 
diagnostisch onderzoek kan ondergaan. Anesthesie betekent 
letterlijk “gevoelloos maken”. In Afrika is er een groot tekort 
aan dit soort specialisten. Veel patiënten kunnen hierdoor geen 
chirurgische ingreep krijgen of overlijden door complicaties 
tijdens de ingreep. Personen met een zware aandoening 
worden bovendien vaak geweigerd voor een operatie door het 
gebrek aan ervaring, expertise en anesthetisch materiaal. 

Mercy Ships geeft daarom opleidingen anesthesie op ons 
ziekenhuisschip, met de hulp van de Belgische anesthesiste 
Catherine Vandewaeter. Ons doel is om ook aan wal studenten 
anesthesie een opleiding te geven zodat zij in de toekomst 
arme patiënten in hun land kunnen helpen opereren.

Waar vinden deze opleidingen plaats? 

Van augustus 2018 tot juni 2019 was Mercy Ships actief in 
Guinee. Het Guineese Ministerie van Volksgezonheid sprak 
tijdens deze werkperiode zijn bezorgdheid uit over het 
gebrek aan medische capaciteit en het tekort aan opgeleide 
anesthesisten in het land.

Mercy Ships startte daarom vrijwel meteen een partnerschap 
met de Universiteit van Gamal in Conakry, de hoofdstad 
van Guinee. Sinds dit partnerschap organiseren wij in de 
lokalen van de universiteit opleidingen voor toekomstige 
zorgverleners. Maar de leslokalen van de universiteit zijn 
verouderd en zijn bovendien niet uitgerust met het geschikte 
materiaal om kwaliteitsvolle opleidingen te kunnen aanbieden. 
Met dit project willen wij het noodzakelijke materiaal voorzien 
om studenten anesthesie op te leiden.

Een opleiding anesthesie aan boord van ons ziekenhuisschip. 

Voor wie?

Ons doel is om na de aankoop van het noodzakelijke 
opleidingsmateriaal tientallen studenten anesthesie 
op te leiden in het komende jaar.

Dr. Pierre M’Pele
Directeur van het Mercy Ships Africa Bureau

Met uw steun zorgt Mercy Ships voor meer 
goed opgeleide anesthesisten in Guinee. Steun 
ons anesthesieproject door een gift over te 
maken op mercyships.be/gift

Samen voor een 
duurzame impact in Afrika

Welk materiaal willen wij aankopen?

• Anesthetische instrumenten en apparatuur
• Projectoren en projectieschermen
• Simulatiepoppen
• Computers
• Bureaus, tafels, stoelen en krijtborden
• Cursussen en leerboeken

“Tijdens de eerste coronagolf werden we in ons land plots 
geconfronteerd met een dreigend materiaaltekort. Het 
was een beangstigende ervaring, te denken dat we plots 
niet meer voldoende middelen zouden hebben voor elke 
patiënt. Gelukkig kwam het zo ver niet en konden we 
iedereen op tijd en op een veilige manier opvangen.

Maar in landen zoals Guinee is een tekort aan medisch 
materiaal dagelijkse kost. Tijdens mijn twee ervaringen 
aan boord van de Africa Mercy in Kameroen en in Senegal 
kon ik zelf ervaren hoe groot de nood aan medische 
apparatuur in Afrika is. Niet alleen voor het verlenen van 
dringende medische hulp aan patiënten in nood, maar 
ook om kwaliteitsvolle opleidingen te kunnen bieden aan 
plaatselijke zorgverleners, waaronder anesthesisten.

Door te investeren in opleidingen voor studenten 
anesthesie zorgt Mercy Ships ervoor dat honderden 
patiënten in de toekomst een veilige operatie kunnen 
krijgen. Goed opgeleide artsen en verpleegkundigen zullen 
in Guinee een grote impact kunnen maken in het leven 
van veel mensen. Projecten als deze zijn dus ontzettend 
belangrijk om de plaatselijke gezondheidszorg op een 
duurzame manier te ondersteunen en te verbeteren.”

Catherine Vandewaeter 
Vrijwillig anesthesiste bij Mercy Ships

Getuigenis

"Door te investeren in opleidingen voor studenten 
anesthesie zorgt Mercy Ships ervoor dat honderden 
patiënten in de toekomst een veilige operatie 
kunnen krijgen."

Onze Belgische vrijwilligster Catherine ging al 2 keer mee 
aan boord van de Africa Mercy als anesthesiste. 

Catherine Vandewaeter

“Door een kantoor op te richten 
in Benin, bewijst Mercy Ships zijn 
toewijding aan het Afrikaanse 
continent. Vanuit dit kantoor 
willen we helpen bouwen 
aan duurzame projecten en 
partnerschappen om zo de 
gezondheidszorg in Afrika blijvend 
te verbeteren."

Met de hulp van dr. Pierre M'Pele (in het midden) kon 
Mercy Ships een aantal partnerlanden in Afrika voorzien 
van medisch materiaal in de strijd tegen het coronavirus.

Investeer mee in kwaliteitsvolle 
opleidingen anesthesie
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Horizon

Bert van Dijk
vrijwillig voorzittermedische 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 kan u overmaken op  
IBAN: BE70 0016 0879 6025Co
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U nam massaal deel aan onze verdubbelingsactie en 
schonk zo dubbel zoveel patiënten in Senegal een nieuwe 
toekomst. In naam van al onze vrijwilligers en patiënten 
willen wij al onze donateurs en sympathisanten bedanken 
voor dit fantastische resultaat.

Geef hoop via uw testament
Wilt u in de toekomst ook graag nog iets betekenen voor de meest 
kwetsbare mensen op deze wereld? Met een schenking van uw 
nalatenschap kan Mercy Ships blijven werken aan een betere 
gezondheidszorg in Afrika. Samen met onze 450 vrijwilligers werkt 
u mee aan een beter medische zorg voor duizenden mensen en 
geeft u arme patiënten de kans op een beter leven.

Lees alles over het schenken van een legaat in onze infogids. 
Bestel hem gratis op: mercyships.be/testament.

Toen Mariama geboren werd met 
een gespleten lip en gehemelte 
waren haar ouders ontroostbaar. 
Maar dankzij uw steun kreeg 
dit kleine meisje eindelijk een 
operatie en werd ze verlost van 
haar aandoening.

Door een ongeval raakte Amadou 
verbrand over zijn hele lichaam. 
Sindsdien leed hij elke dag onder 
de pijn van zijn wonden. Dankzij uw 
gift konden onze vrijwillige dokters 
deze jongen een operatie schenken. 
Vandaag kan Amadou zijn handen 
opnieuw gebruiken en zonder pijn 
naar school stappen.

Onze verdubbelingsactie 
was een ongezien succes!

Mariama (7 maanden)

Amadou (10 jaar)

Met een reddingsboei worden mensen in nood geholpen. Uit 
liefde voor het leven en uit liefde voor die ander. Daardoor bent 
u op uw best en op uw mooist en dat siert u als mens het meest. 

Mercy Ships is liefde in actie. Samen werpen we een reddingsboei 
uit naar wanhopige mensen in de allerarmste landen van Afrika. 
Wij zijn veelal hun laatste hoop. Samen met al die vrijwilligers die 
belangeloos hun tijd geven. Samen met u die ons steunt. 

Samen ook met lokale hulpverleners die zich liefdevol inzetten 
voor hun eigen mensen. Medische hulp en onderwijs zijn cruciaal 
voor de duurzame ontwikkeling van hun land. 

“Ik heb lief, dus ik besta” 

Tom Avontroodt
"Ik hoop dat ik zo snel mogelijk terug 
aan boord kan gaan”

Voor Tom (46) uit Lier kon het niet snel genoeg februari zijn. 
Toen begon zijn drie maanden durend avontuur als vrijwilliger 
op de Africa Mercy in Senegal. Maar het coronavirus gooide 
roet in het eten. Drie weken na zijn aankomst ging het 
ziekenhuisschip noodgedwongen in lockdown en moesten 
een aantal vrijwilligers huiswaarts keren.

Coronavirus

Tom was nog maar een paar weken aan boord toen hij hoorde 
dat het coronavirus onvermijdelijk een einde maakte aan de 
activiteiten op het schip. Hij moest met spijt in het hart een 
vlucht naar huis zien te boeken. “Door heel de situatie heb 
ik van sommige collega-vrijwilligers geen afscheid kunnen 
nemen. Dat was het enige jammere aan dit geweldig avontuur. 
Ik ben ook de voorzitter Bert en zijn vrouw heel erg dankbaar. 
Zij hebben er meteen alles aan gedaan om mijn terugreis te 
regelen”, aldus Tom.

Chef-kok

Even terug naar februari, toen Tom met veel zin aan de slag 
ging in de keuken aan boord van de Africa Mercy. Hij had in 
België altijd al in de horeca gewerkt als chef en zijn droom was 
om op een dag op een schip te kunnen werken. Hij keek dus erg 
uit naar deze uitdaging. “De eerste week kijk je de kat wat uit te 
boom en laat je alles op je afkomen”, zegt Tom. “Maar al snel 
voelde dit heel goed aan. In geen tijd had ik een paar contacten 
gelegd en voelde ik een klik met mijn collega-vrijwilligers.”

“Ons keukenteam bestond uit 6 crewleden uit verschillende 
landen en 6 lokale werkers uit Dakar die elke dag aan boord 
kwamen om te helpen. Onze job was om iedereen op het 
schip van eten en drinken te voorzien. En toegegeven: het was 
zwaarder dan ik had verwacht. Het is best hard werken in de 
keuken. Een chef-kok draait in België shiften van twaalf uur. Dat 
was op het schip niet anders”, aldus Tom. Leuk weetje: op het 
schip worden dagelijks zo’n 2.500 maaltijden per dag bereid.

Senegalees trouwfeest

Maar het zijn vooral de fi jne contacten waar Tom op terugblikt: 
“De band met de andere collega’s maakte dit avontuur meer 
dan de moeite waard. Eén van de lokale vrijwilligers aan boord 
had me zelfs uitgenodigd op haar trouwfeest eind maart. Ik 
keek hier echt heel hard naar uit, maar door het coronavirus 
kon ik dus niet gaan.”

“Ook met de andere vrijwilligers had ik vanaf de eerste dag 
meteen een klik. Een collega die in Dakar woont heeft me 
uitgenodigd om een paar dagen bij hem thuis te logeren, 
samen met zijn gezin. Ik ben zeker van plan om dit te doen.”

Snel terug aan boord

Tom kijkt alvast uit naar de volgende missie: “Ik was nog maar 
net terug in België toen ik een berichtje stuurde naar mijn 
contactpersoon bij Mercy Ships. Ik wilde zeker zijn dat ik zo 
snel mogelijk opnieuw aan boord kan gaan. Voorlopig is het 
nog afwachten of dit in Senegal of in Liberia zal zijn. Maar dat 
is voor mij gelijk. Zolang er maar een vervolg komt op deze 
ontzettend leuke ervaring!”

Geïnspireerd door het verhaal van Tom?

Wij zijn voor een aantal functies op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. Neem een kijkje op mercyships.be/vrijwilliger-worden
en kom mee aan boord! Vragen? Mail naar info@mercyships.be

Een prachtig voorbeeld van duurzame hulpverlening is ons project 
in Guinee om anesthesisten op te leiden waardoor honderden 
en zelfs duizenden patiënten een levensveranderende operatie 
kunnen krijgen. Catherine Vandewaeter vertelt daarover en doet 
een oproep om dit project te steunen. 

Elke dag wachten veel patiënten op een teken van hoop. Op een 
reddingsboei voor een nieuwe horizon. De kalender van Mercy 
Ships herinnert u er elke dag aan. Blijf daarom a.u.b. aan boord 
van het schip dat levens redt. Elke dag weer.

Delen wij onze liefde met anderen dan mogen we zeggen: 
“Ik heb lief, dus ik besta."

Dank u wel om dat samen te kunnen zeggen.

Met dankbare groeten,

Bert van Dijk
Vrijwilliger en voorzitter
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De superkern van de federale regering besliste op 12 juni dat de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen 
in 2020 wordt verhoogd van 45 naar 60 procent. Elke gift die u dit jaar doet voor Mercy Ships levert u dus uitzonderlijk een 
belastingvermindering van 60 procent op. Dit gunsttarief geldt ook voor de bijdragen die u al eerder in 2020 schonk.

Giften van minstens 40 euro aan Mercy Ships zijn fi scaal aftrekbaar. In 2020 bedraagt de belastingvermindering volgens de 
wetgeving 60 procent van het bedrag. Dat is fantastisch nieuws. Een gift van bijvoorbeeld 100 euro kost u zo op het einde van 
de rit slechts 40 euro.

Krijg een extra belastingvermindering

6.154
giften werden 

verdubbeld

690
operaties werden 
hiermee mogelijk 

gemaakt


