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Herinnert u zich Guinee nog? In 2018-2019 lag de Africa Mercy hier een jaar lang aangemeerd. Meer dan 2.000 patiënten kregen 
een levensreddende behandeling aan boord. Guinee is één van de armste landen ter wereld en toegang tot medische zorg is er 
nagenoeg onbestaand. 

Wij zijn dan ook ongeloofl ijk dankbaar voor alle giften die we reeds kregen voor de bouw van het eerste kinderziekenhuis in 
Guinee. Het nieuwe kinderziekenhuis – in de hoofdstad Conakry – wordt de eerste centrale plek in het land waar kinderen en hun 
ouders terecht kunnen voor alle onderzoeken en de bijhorende behandelingen. Dit project kadert binnen het Medical Capacity 
programma van Mercy Ships dat als doel heeft om blijvend gratis en professionele geneeskundige zorg aan te bieden – dag na 
dag – ook als ons ziekenhuisschip er niet is. 

U nam massaal deel aan onze uitzonderlijke 
verdubbelingsactie en schenkt daarmee aan dubbel 
zoveel patienten een gratis levensreddende operatie aan 
boord van onze ziekenhuisschepen. In naam van al onze 
vrijwilligers en patië nten willen wij al onze donateurs en 
sympathisanten bedanken voor dit fantastisch resultaat.  

10.367 
giften werden verdubbeld

+1.100
operaties werden hiermee 

mogelijk gemaakt 

Over Aertssen:

De Belgische groep Aertssen is al meer dan 60 jaar 
actief in infrastructuurwerken, hijswerken, uitzonderlijk 
transport en logistieke dienstverlening. Vandaag spitst 
de groep zich ook toe op projectontwikkeling en groene 
energie. Aertssen is actief in Europa, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten en telt meer dan 1.500 medewerkers. 

U schonk onze 
patiënten het 
mooiste geschenk

Een speciale foto van de Port of Antwerp met ons nieuwe 
ziekenhuisschip de Global Mercy en daarnaast een 
gepassioneerde violiste in de haven van Antwerpen. 

Victor Hugo schreef: “Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan 
worden maar waarover niet gezwegen kan worden. “ En zo is het 
want onze dankbaarheid is moeilijk onder woorden te brengen.  

Ook op onze ziekenhuisschepen wordt veel gedanst en 
gezongen voor en met onze patiënten. Het tovert een glimlach 
op het gezicht, toont enthousiasme en dankbaarheid en komt 
vaak het dichtst bij het zeggen van het onzegbare van patiënten 
die lange tijd alleen maar in hoop hebben geleefd.  

Muziek voor Geloof, Hoop en Liefde. 

Samen geloven wij in het brengen van liefdevolle hoop en 
genezing voor de allerarmsten omdat elk mens telt. Dit is 
geen droom; dit is werkelijkheid! Dit gaat over alle grenzen 
heen; zelfs de grenzen van ons leven. Een prachtig gebaar van 
naastenliefde. Dankzij u!  

De bouw van het kinderziekenhuis in Guinee is gestart!

Onze verdubbelingsactie

Getuigenis

Aertssen
Group
Al jarenlang trouwe 
partner van Mercy Ships

In de Antwerpse haven werd de voorbije maanden 
hard gewerkt aan de binnenafwerking van de Global 
Mercy. Maar zonder de steun van tientallen bedrijven 
zou dit nooit gelukt zijn.

Voor de inrichting en afwerking van het grootste 
ziekenhuisschip ter wereld kreeg Mercy Ships de steun 
van een zestigtal bedrijven. Eén van de partners die 
heeft meegeholpen bij de afwerking van de Global Mercy
is de Stabroekse Aertssen Group, al jarenlang partner 
van Mercy Ships.

“Sinds geruime tijd kiezen wij er als organisatie voor om geen 
eindejaarsgeschenken te geven aan klanten en leveranciers, 
maar om met de uitgespaarde som goede doelen te steunen. 
2021 gaf ons opnieuw een bewuste kijk op hoe waardevol 
een goede gezondheid is. Daarom schenken we met heel 
veel plezier en voor het derde jaar op rij aan Mercy Ships”,
zegt co-CEO Yves Aertssen.

Aertssen Group kende het afgelopen decennium een 
spectaculaire groei en is intussen actief in meer dan 20 
landen. In 2017 zette het voor het eerst voet in Afrika 
met een project in Marokko. De sterke band die Mercy 
Ships heeft met het Afrikaanse continent is dan ook een 
bron van wederzijdse motivatie en inspiratie.

“Mercy Ships schrijft een mooi verhaal dat enthousiasme 
opwekt. We vinden het extra belangrijk omdat de organisatie 
in Afrika actief is en wij ook in die richting kijken voor onze 
activiteiten”, aldus Yves Aertssen.

Vele tientallen erflaters namen Mercy Ships 
het voorbije jaar op in hun testament 
Wij zijn ongeloofl ijk dankbaar dat maar liefst vele tientallen erfl aters hebben 
aangegeven Mercy Ships op te nemen in hun testament. Een fantastisch gebaar 
waarmee zij samen met onze vele vrijwilligers werken aan een betere medische zorg 
voor duizenden mensen en arme patiënten de kans geven op een beter leven.

Wilt u in de toekomst ook graag nog iets betekenen voor de meest kwetsbare mensen 
op deze wereld? Door Mercy Ships als erfgenaam in uw testament op te nemen, vaart 
uw droom op ons nieuwe ziekenhuisschip mee naar de armste landen van de wereld.   

‘Toen ik met iemand van testament.be sprak, kwam Mercy Ships aan bod. Ik las onlangs dat hun schip in de haven 
van Antwerpen ligt. Veel geld heb ik niet, maar mijn huis en enkele duizenden euro’s gaan na mijn dood naar 
Mercy Ships en Handicap International. Op die manier weet ik dat het goed terecht komt.’ 

- Eric Cuppens, 63 jaar

Dankzij de Global Mercy verdubbelt Mercy Ships 
vanaf 2022 haar capaciteit van hoop en genezing.

Greg en Yves Aertssen zijn al jarenlang 
overtuigde sponsors van Mercy Ships. 

Mercy Ships-nieuwsbriefMercy Ships-nieuwsbrief

Horizon

De kranen van Aertssen heisen de satelliet aan boord van de 
Global Mercy.

Hier komt straks het nieuwe kinderziekenhuis, uitgerust met verschillende 
consultatieruimtes, een operatiekwartier, medische beeldvorming, een 
patiëntenverblijf, een apotheek en een labo. 

Lees er alles over in onze infogids. Bestel hem gratis op: mercyships.be/testament. 
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In het ziekenhuis zullen 
patiëntjes zoals Djimby op één 
centrale plek terecht kunnen 
voor alle medische hulp. 

In dit nummer mooie voorbeelden met getuigenissen van zeer 
uiteenlopende mensen met het hart op de juiste plaats die 
steunen, motiveren en inspireren. Zoals:  

• De honderden vrijwilligers die met de Africa Mercy een nieuwe 
missie zijn begonnen in Senegal met een aantal Belgen aan 
boord.

• De honderden vrijwilligers die hard gewerkt hebben aan onze 
nieuwe Global Mercy in Antwerpen.

• Onze meer dan 60 partners met getuigenissen en acties om 
ons te steunen.

• Vele nieuwe erfl aters die hun liefde ook na hun leven willen 
laten voortleven.

• De duizenden donateurs die onze activiteiten mogelijk maken. 

We hebben samen bewezen vele uitdagingen aan te kunnen 
met geloof, hoop en liefde! Blijf ons daarom dubbel en dik 
steunen om dubbel zoveel hoop en genezing te kunnen 
brengen in de komende maanden en jaren. 

 Met dankbare groeten, 



De Global Mercy
wordt klaargemaakt 
en zorgt voor meer 
dan dubbel zoveel 
capaciteit

Terugblik
op een geslaagde 
eindejaarscampagne 

Mercy Ships en Standaard Uitgeverij 
stellen nieuw Suske en Wiske-album voor 

Bestel uw exclusief exemplaar van 'De drijvende dokters' 

Ludo blikt tevreden terug op 
zijn werk aan boord van de 
Global Mercy

Tijdens onze decembercampagne vroegen we aandacht voor het impactvolle 
werk aan boord van onze ziekenhuisschepen. De dokters, verpleegkundigen 
en alle andere vrijwilligers van Mercy Ships zetten zich elk jaar belangeloos in 
om vele kinderen in Afrika een operatie en een nieuwe toekomst te schenken. 
Maar dat kunnen zij alleen met de steun van onze trouwe donateurs en de 
enorme inzet van onze vrijwilligers.

Mede dankzij uw steun tijdens onze campagne kunnen onze chirurgen 
patiënten als Houleye in 2022 blijven opereren aan boord van onze twee 
ziekenhuisschepen.

Het nieuwste Suske en Wiske-album 'De drijvende dokters' 
werd op dinsdag 23 november offi  cieel voorgesteld aan boord 
van de Global Mercy. De strip kwam er dankzij een unieke 
samenwerking tussen Mercy Ships en Standaard Uitgeverij. 
Het nieuwe ziekenhuisship van Mercy Ships – de Global 
Mercy – leverde de inspiratie voor het nieuwste avontuur van 
Suske en Wiske. 

Antwerps burgemeester Bart De Wever, Leen Vandersteen 
(dochter van Willy Vandersteen) en Cath Luyten, ambassadeur 
van Mercy Ships, waren aanwezig tijdens de offi  ciële 
voorstelling van het nieuwe album, waarin Sidonia als 
vrijwilliger aan boord gaat van ons nieuwe ziekenhuisschip. 

Heeft u ‘De drijvende dokters’ nog niet in huis? U 
kan het album nog steeds bestellen via onze website 
zolang de voorraad strekt. Een exclusief exemplaar 
met de Global Mercy in de hoofdrol en met een extra 
katern over Mercy Ships. Deze versie is niet te koop 
in de winkel. Ideaal als cadeautje voor vrienden en 
familie!  

Scan de QR-code en 
bestel uw album

voor € 10 incl,
 verzendkosten

Lees het volledige verhaal 
op onze website

Dankzij onze fantastische vrijwilligers is er de voorbije 
maanden heel wat werk verzet op de Global Mercy. Met 
de installatie van medische apparatuur en IT-systemen 
wordt ook ons nieuwe ziekenhuisschip klaargemaakt 
om dubbel zoveel hoop en genezing te brengen naar 
de armste patiënten in Afrika.

Toen Ludo (links op de foto) hoorde dat de Global Mercy 
naar Antwerpen kwam en er vrijwilligers nodig waren om 
het schip verder in te richten, besloot hij om zich meteen 
aan te melden als vrijwilliger. Nog tot eind februari helpt 
Ludo mee aan boord als operationeel assistent en hij 
blikt alvast voldaan terug op zijn tijd aan boord: “Het 
mooiste is om vriendschappen te sluiten over de grenzen 
van taal en nationaliteit heen.”

Leen Vandersteen omringd door Antwerps burgemeester 
Bart De Wever, ambassadrice Cath Luyten en Suske en 
Wiske. © BELGA

In december mochten we enkele bijzondere gasten 
ontvangen aan boord van de Global Mercy. Don 
Stephens - de oprichter van Mercy Ships - bracht 
samen met zijn vrouw Deyon Stephens een bezoek 
aan ons nieuwe ziekenhuisschip. Ook Antwerps 
havenschepen Annick De Ridder, CEO van Port 
of Antwerp Jacques Vandermeiren en Antwerps 
bisschop Johan Bonny kwamen een kijkje nemen aan 
boord en waren erg onder de indruk van ons nieuwe 
schip dat binnenkort ingezet gaat worden in Afrika 
om er gratis medische hulp te bieden.

De Africa Mercy is begin februari veilig aangekomen in de haven van Dakar. Op uitnodiging van de Senegalese 
regering – geleid door president H.E. Macky Sall – zal Mercy Ships de samenwerking met Senegal voortzetten om 
medische hulp te bieden aan de lokale bevolking. Hieraan is een lange voorbereiding voorafgegaan.

Tijdens deze nieuwe werkperiode – die tot december 2022 zal duren – zullen onze vrijwillige chirurgen operaties 
uitvoeren bij patiënten uit alle 14 regio’s van het land. Bovendien zal er opnieuw sterk ingezet worden op een 
duurzame uitbouw van de gezondheidszorg in Senegal, door een verdere samenwerking met plaatselijke 
gezondheidswerkers. 

De Global Mercy telt 6 grote operatiezalen, bedoeld voor oog-, 
tumor- en fi steloperaties en orthopedische ingrepen. Aan 
boord zijn er 199 bedden voor de verzorging van patiënten.

De aparte afdeling radiologie op dek 4 werd uitgerust met 
een nieuwe X-Ray en CT-scan waarmee de dokters aan boord 
een juiste diagnose kunnen stellen.

Vrijwilligers Ludo, Geert, Sven en Phil hielpen de voorbije 
maanden mee op de Global Mercy.

De Africa Mercy is begonnen aan 
een nieuwe werkperiode in Senegal 

Getuigenissen vanop de Global Mercy

V.l.n.r.: Bert van Dijk, mevrouw Vandermeiren, Annick De Ridder, kapitein Djurre 
Jan Schutte, Don Stephens, Jacques Vandermeiren, mevrouw van Dijk, Rob Smeets 
en Johan Bonny.

Houleye, 5 jaar

Deze Belgische vrijwilligers gaan dit jaar mee aan boord 

Op de Global Mercy Op de Africa Mercy

• Dominique Kerremans - Oogchirurg 
• Geert Michiels  – Medewerker huishouding• Jamina El Haddouchi – Verpleegkundige  
• Maggi Van Acker – Medewerker houshouding

• Danielle De Paepe – Medewerker keuken
• Tom Avontroodt - Kok 
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Bert van Dijk
vrijwillig en voorzitter

Adreswijziging?

Geef het door via 
mercyships.be/contact 
of bel naar 02 503 64 03

Als u ons uw rijksregisternummer 
bezorgt, kunnen we dat meegeven 
aan de overheid bij het opstellen 
van uw fi scaal attest. Uw attest 
wordt dan door de overheid auto-
matisch verwerkt.
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Horizon  verschijnt 
twee keer per jaar. Realisatie: 
Mercy Ships Belgium vzw
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Herinnert u zich Guinee nog? In 2018-2019 lag de Africa Mercy hier een jaar lang aangemeerd. Meer dan 2.000 patiënten kregen 
een levensreddende behandeling aan boord. Guinee is één van de armste landen ter wereld en toegang tot medische zorg is er 
nagenoeg onbestaand. 

Wij zijn dan ook ongeloofl ijk dankbaar voor alle giften die we reeds kregen voor de bouw van het eerste kinderziekenhuis in 
Guinee. Het nieuwe kinderziekenhuis – in de hoofdstad Conakry – wordt de eerste centrale plek in het land waar kinderen en hun 
ouders terecht kunnen voor alle onderzoeken en de bijhorende behandelingen. Dit project kadert binnen het Medical Capacity 
programma van Mercy Ships dat als doel heeft om blijvend gratis en professionele geneeskundige zorg aan te bieden – dag na 
dag – ook als ons ziekenhuisschip er niet is. 

U nam massaal deel aan onze uitzonderlijke 
verdubbelingsactie en schenkt daarmee aan dubbel 
zoveel patienten een gratis levensreddende operatie aan 
boord van onze ziekenhuisschepen. In naam van al onze 
vrijwilligers en patië nten willen wij al onze donateurs en 
sympathisanten bedanken voor dit fantastisch resultaat.  

10.367 
giften werden verdubbeld

+1.100
operaties werden hiermee 

mogelijk gemaakt 

Over Aertssen:

De Belgische groep Aertssen is al meer dan 60 jaar 
actief in infrastructuurwerken, hijswerken, uitzonderlijk 
transport en logistieke dienstverlening. Vandaag spitst 
de groep zich ook toe op projectontwikkeling en groene 
energie. Aertssen is actief in Europa, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten en telt meer dan 1.500 medewerkers. 

U schonk onze 
patiënten het 
mooiste geschenk

Een speciale foto van de Port of Antwerp met ons nieuwe 
ziekenhuisschip de Global Mercy en daarnaast een 
gepassioneerde violiste in de haven van Antwerpen. 

Victor Hugo schreef: “Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan 
worden maar waarover niet gezwegen kan worden. “ En zo is het 
want onze dankbaarheid is moeilijk onder woorden te brengen.  

Ook op onze ziekenhuisschepen wordt veel gedanst en 
gezongen voor en met onze patiënten. Het tovert een glimlach 
op het gezicht, toont enthousiasme en dankbaarheid en komt 
vaak het dichtst bij het zeggen van het onzegbare van patiënten 
die lange tijd alleen maar in hoop hebben geleefd.  

Muziek voor Geloof, Hoop en Liefde. 

Samen geloven wij in het brengen van liefdevolle hoop en 
genezing voor de allerarmsten omdat elk mens telt. Dit is 
geen droom; dit is werkelijkheid! Dit gaat over alle grenzen 
heen; zelfs de grenzen van ons leven. Een prachtig gebaar van 
naastenliefde. Dankzij u!  

De bouw van het kinderziekenhuis in Guinee is gestart!

Onze verdubbelingsactie

Getuigenis

Aertssen
Group
Al jarenlang trouwe 
partner van Mercy Ships

In de Antwerpse haven werd de voorbije maanden 
hard gewerkt aan de binnenafwerking van de Global 
Mercy. Maar zonder de steun van tientallen bedrijven 
zou dit nooit gelukt zijn.

Voor de inrichting en afwerking van het grootste 
ziekenhuisschip ter wereld kreeg Mercy Ships de steun 
van een zestigtal bedrijven. Eén van de partners die 
heeft meegeholpen bij de afwerking van de Global Mercy
is de Stabroekse Aertssen Group, al jarenlang partner 
van Mercy Ships.

“Sinds geruime tijd kiezen wij er als organisatie voor om geen 
eindejaarsgeschenken te geven aan klanten en leveranciers, 
maar om met de uitgespaarde som goede doelen te steunen. 
2021 gaf ons opnieuw een bewuste kijk op hoe waardevol 
een goede gezondheid is. Daarom schenken we met heel 
veel plezier en voor het derde jaar op rij aan Mercy Ships”,
zegt co-CEO Yves Aertssen.

Aertssen Group kende het afgelopen decennium een 
spectaculaire groei en is intussen actief in meer dan 20 
landen. In 2017 zette het voor het eerst voet in Afrika 
met een project in Marokko. De sterke band die Mercy 
Ships heeft met het Afrikaanse continent is dan ook een 
bron van wederzijdse motivatie en inspiratie.

“Mercy Ships schrijft een mooi verhaal dat enthousiasme 
opwekt. We vinden het extra belangrijk omdat de organisatie 
in Afrika actief is en wij ook in die richting kijken voor onze 
activiteiten”, aldus Yves Aertssen.

Vele tientallen erflaters namen Mercy Ships 
het voorbije jaar op in hun testament 
Wij zijn ongeloofl ijk dankbaar dat maar liefst vele tientallen erfl aters hebben 
aangegeven Mercy Ships op te nemen in hun testament. Een fantastisch gebaar 
waarmee zij samen met onze vele vrijwilligers werken aan een betere medische zorg 
voor duizenden mensen en arme patiënten de kans geven op een beter leven.

Wilt u in de toekomst ook graag nog iets betekenen voor de meest kwetsbare mensen 
op deze wereld? Door Mercy Ships als erfgenaam in uw testament op te nemen, vaart 
uw droom op ons nieuwe ziekenhuisschip mee naar de armste landen van de wereld.   

‘Toen ik met iemand van testament.be sprak, kwam Mercy Ships aan bod. Ik las onlangs dat hun schip in de haven 
van Antwerpen ligt. Veel geld heb ik niet, maar mijn huis en enkele duizenden euro’s gaan na mijn dood naar 
Mercy Ships en Handicap International. Op die manier weet ik dat het goed terecht komt.’ 

- Eric Cuppens, 63 jaar

Dankzij de Global Mercy verdubbelt Mercy Ships 
vanaf 2022 haar capaciteit van hoop en genezing.

Greg en Yves Aertssen zijn al jarenlang 
overtuigde sponsors van Mercy Ships. 

Mercy Ships-nieuwsbriefMercy Ships-nieuwsbrief

Horizon

De kranen van Aertssen heisen de satelliet aan boord van de 
Global Mercy.

Hier komt straks het nieuwe kinderziekenhuis, uitgerust met verschillende 
consultatieruimtes, een operatiekwartier, medische beeldvorming, een 
patiëntenverblijf, een apotheek en een labo. 

Lees er alles over in onze infogids. Bestel hem gratis op: mercyships.be/testament. 
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In het ziekenhuis zullen 
patiëntjes zoals Djimby op één 
centrale plek terecht kunnen 
voor alle medische hulp. 

In dit nummer mooie voorbeelden met getuigenissen van zeer 
uiteenlopende mensen met het hart op de juiste plaats die 
steunen, motiveren en inspireren. Zoals:  

• De honderden vrijwilligers die met de Africa Mercy een nieuwe 
missie zijn begonnen in Senegal met een aantal Belgen aan 
boord.

• De honderden vrijwilligers die hard gewerkt hebben aan onze 
nieuwe Global Mercy in Antwerpen.

• Onze meer dan 60 partners met getuigenissen en acties om 
ons te steunen.

• Vele nieuwe erfl aters die hun liefde ook na hun leven willen 
laten voortleven.

• De duizenden donateurs die onze activiteiten mogelijk maken. 

We hebben samen bewezen vele uitdagingen aan te kunnen 
met geloof, hoop en liefde! Blijf ons daarom dubbel en dik 
steunen om dubbel zoveel hoop en genezing te kunnen 
brengen in de komende maanden en jaren. 

 Met dankbare groeten, 



Bert van Dijk
vrijwillig en voorzitter
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