
Horizon
Mercy Ships-nieuwsbrief

Al 30 jaar redt Mercy Ships kinderen zoals Kadidja (4 jaar) 
in Afrika. En met onze trouwe schenkers achter ons, zijn we 
klaar voor de volgende 50 jaar.

Alle hens aan dek!

Bert van Dijk,
vrijwilliger en voorzitter

“Alle hens aan dek”. Ook nu hebben we iedereen nodig 
om zoveel mogelijk hoop en genezing te kunnen bren-
gen aan de allerarmsten in Afrika. Samen hebben we 
al ongelooflijk veel bereikt, maar we moeten op volle 
kracht blijven doorvaren.

In deze Horizon berichten we over onze twee zieken-
huisschepen die elkaar in Afrika hebben ontmoet. De 
nieuwe Global Mercy is gedoopt in Senegal en zal onze 
capaciteit meer dan verdubbelen. Een droom die nu 
werkelijkheid geworden is. Dit alles dankzij u! Nu is het 
zaak om deze droom te laten doorvaren de komende 50 
jaar. Daarvoor blijven we iedereen hard nodig hebben.

U krijgt in dit nummer een aantal mooie voorbeelden 
van initiatieven die ons daarbij steunen. Van Don Bosco 
in Haacht, de loopwedstrijd van Select HR en het fietsev-
enement van Group Peeters. Daarnaast de fantastische 
inzet van onze vrijwilligers. 

Onlangs was ik nog in Afrika en werd er opnieuw getro-
ffen door de grote nood maar ook door de hulp die wij 
bieden: medische zorg, verbetering van de infrastruc-
tuur en het stimuleren van gezondheidsprogramma’s. 
Indrukwekkend om wanhopige mensen opnieuw hoop 
te geven. Om levens te redden, om opnieuw een glim-
lach op gezichten te zien en om een grote dankbaarheid 
te ervaren. Tenslotte heeft iedereen recht op een zicht-
bare horizon en… elk mens telt. 

Laat alstublieft die droom doorvaren met alle hens aan 
dek. We hebben u nodig!

Met dankbare groeten,
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Op vrijdag 27 mei 2022 meerde de Global Mercy aan in Dakar. Na vele jaren van voorbereiding liggen 
onze beide ziekenhuisschepen voor het eerst zij aan zij in Afrika. Deze fantastische mijlpaal was het 
begin van een nieuw hoofdstuk, waarin we meer dan ooit hoop en genezing zullen brengen naar de 
allerarmsten in de komende 50 jaar.

Met de aanwezigheid van beide ziekenhuisschepen in Sen-
egal vieren Mercy Ships en Afrika samen ook het 30-jarige 
jubileum van hun samenwerking. Ons nieuwe schip zal de 
komende 50 jaar een bijdrage leveren aan de strijd tegen 
de grootste nood van deze wereld: het gebrek aan me-
dische zorg. Ons nieuwe ziekenhuisschip werd officieel 
welkom geheten in Senegal door president Macky Sall. 

Een routekaart naar veilige chirurgie voor 2030

Op 4 en 5 mei organiseerde Mercy Ships naar aanleiding 
van 30 jaar werking in Afrika een internationaal sympo-
sium over de versterking van chirurgische, verloskundige 
en anesthesiologische zorg in Afrika. Het symposium werd 
gezamenlijk georganiseerd door de regering van Senegal, 
Mercy Ships, de Wereldgezondheidsorganisatie en ver-
schillende andere partners. Tijdens de twee bijeenkom-
sten werden gesprekken gevoerd over de huidige toestand 
van de chirurgische, verloskundige en anesthesische zorg 
in Afrika, met inbegrip van de gebreken, doelstellingen, 
strategieën en investeringen die nodig zijn. De gesprekken 
resulteerden in een 10-jarenplan om de toegang tot veilige 
chirurgie op het hele continent te verbeteren tegen 2030. 

Ondertekenen van de Dakar Declaration

Op 30 mei kwamen vervolgens de 12 staatshoofden en 
hun ministers van Volksgezondheid uit Senegal, Benin, 
Kameroen, Congo Brazzaville, Ivoorkust, Gambia, Ghana, 
Guinee-Bissau, Liberia, Madagaskar, Sierra Leone en Togo 
aan boord van de Global Mercy onder leiding van de presi-
dent van Senegal, Macky Sall. Op het schip ondertekenden 
zij de ‘Dakar Declaration’. Dit is een samenwerkingsverbin-
tenis van Afrikaanse naties om de toegang tot chirurgis-
che, verloskundige en anesthesiologische zorg op het con-
tinent voor 2030 te verbeteren. Nog nooit kozen er zoveel 
Afrikaanse landen en betrokken organisaties voor een 
gezamenlijke aanpak op het gebied van medische zorg.

Mercy Ships viert 30 jaar Afrika met nieuw 
plan voor veilige chirurgie 

Don Stephens - oprichter van Mercy Ships - ontving in Dakar het 
ereteken van Commandeur in de Nationale Orde van de Leeuw, 
de Senegalese ridderorde die buitengewone bijdragen aan 
het land erkent. Andere vertegenwoordigers van Mercy Ships - 
waaronder CEO Gert van de Weerdhof, Chief Medical Officer Dr. 
Gary Parker, en adviseur Pierre Christ - werden ook onderschei-
den met de rang van Officier in de Orde van de Leeuw.

Van links naar rechts: Dr. Gary Parker, Don Stephens, president 
Macky Sall, Pierre Christ en Gert van de Weerdhof.

"Een Afrikaans spreekwoord luidt: 'Als je snel 
wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga 
dan samen.' We houden van dit spreekwoord, 
want samen met onze vrijwilligers, donateurs 
en partners willen we nog heel veel bereiken."

- Don Stephens, oprichter van Mercy Ships



Fakkelceremonie verenigt onze ziekenhuisschepen in 
hun gezamenlijke missie

Meer dan 500 vrijwilligers kwamen op donderdag 2 juni 
samen in de haven van Dakar voor de fakkelceremonie. 
Een historisch moment in de geschiedenis van Mercy 
Ships, want hiermee werd ons nieuwe ziekenhuisschip - 
de Global Mercy - officieel ingewijd. De eerste fakkel - ge-
maakt van het hout van ons allereerste ziekenhuisschip 
- de Anastasis - werd ontstoken op de Africa Mercy en door 
kapitein Djurre Jan Schutte naar beneden gebracht. De 
fakkel werd vervolgens richting de Global Mercy gebracht, 
waar de tweede fakkel werd aangestoken. Deze nieuwe 
fakkel werd uiteindelijk op het nieuwe schip ontvangen 
door Taylor Perez, kapitein van de Global Mercy en Joff 
Williams, directeur van de Global Mer cy. Allemaal geën-
gageerde vrijwilligers van Mercy Ships. De sfeer was bi-
jzonder, de hoop was bijna tastbaar. Met deze ceremonie 
werden onze twee ziekenhuissche pen verenigd in hun 
gezamenlijke missie om hoop en ge nezing te brengen 
naar de armste landen. 

Voor de allereerste keer waren de vrijwilligers van de Global Mercy en de Africa Mercy verenigd in Senegal. Deze vrijwilligers van over 
de hele wereld kregen eindelijk de kans om elkaar te ontmoeten en hun gedeelde missie te vieren. Op onze beide ziekenhuisschepen 
samen zullen in de toekomst elk jaar zo'n 3.000 vrijwilligers aan boord stappen om hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten. 

Bernard van den Bosch - directeur van de Africa Mercy (rechts) 
- bracht de fakkel richting de Global Mercy, waar vrijwilliger en 
huischirurg dr. Gary Parker (links) met het vuur de tweede fakkel 
aanstak. Een historisch moment!

Scan de QR-code met je camera en bekijk de 
beelden van de fakkelceremonie:



Dit jaar telt de Global Mercy maar liefst 24 Belgische vri-
jwilligers. Een primeur, want nog nooit waren er zo veel 
Belgische vrijwilligers op een ziekenhuisschip van Mercy 
Ships.

Tijdens haar missies in Afrika biedt de Global Mercy plaats 
aan 950 personen, onder wie 641 bemanningsleden van 
over de hele wereld zoals chirurgen, verpleegkundigen, 
ondersteunend personeel en maritieme vrijwilligers.

Recordaantal Belgische vrijwilligers 
aan boord van de Global Mercy

Van links naar rechts: Jesper Grant (eetzaal), Peter Hermans (keuken), Dirk Huyghe (eetzaal), 
Peter Heck (huishouding), Danielle De Paepe (keuken) en Guy Van Camp (keuken). 

Van links naar rechts: Peter Heck, Gerd Heyninck, Peter 
Hermans, Danielle De Paepe, Dirk Huyghe, Christine Lutters, 
Guy Van Camp, Lucienne Beckers en Jesper Grant.

Rit Borremans ging in 2007 als eerste Belgische vrijwilliger aan 
boord van ons ziekenhuisschip in Liberia. De mama van ex-
Ketnetwarpster Charlotte Leysen hielp ondertussen al 16 keer 
als tandartsassistente op de Africa Mercy.

“Je werkt keihard, maar dat geeft ook veel voldoening. Zeker als 
je al die dankbare patiënten ziet. Na al die jaren voelt het schip 
als mijn tweede thuis.”

Heb jij ook zin in een buitengewone ervaring als 
vrijwilliger bij Mercy Ships? Kijk hoe jij kan helpen op:  
 
mercyships.be/word-vrijwilliger



Don Bosco haalt recordbedrag op 
voor Mercy Ships

Medewerkers Select HR lopen 
voor Mercy Ships

De leerlingen en leerkrachten van de school Don Bosco 
Haacht hebben hun goed hart getoond. Jaarlijks stappen de 
leerlingen van de school 10, 15 of 20 kilometer ten voordele 
van een goed doel. Dit jaar stond de traditionele vastenvoet-
tocht in het teken van Mercy Ships. De Haachtse oogchirurg 
Dominique Kerremans zet zich al jaren als vrijwilliger in op 
de ziekenhuisschepen van Mercy Ships en zette dan ook heel 
graag mee haar schouders onder deze actie. Dominique wist 
de 2.152 leerlingen en 250 leerkrachten, die aan de voettocht 
hadden deelgenomen, zodanig te begeesteren voor dit pro-
ject, dat iedereen een tandje bij had gestoken. 

In totaal kon de school het recordbedrag van 33.000 euro aan 
Mercy Ships schenken. Wij willen alle leerlingen en leerkracht-
en van Don Bosco Haacht alsook Dominique Kerremans van 
harte bedanken voor deze fantastische actie.

In het kader van het thema 'Welzijn op het werk' organ-
iseerde onze partner Select HR voor haar medewerkers 
de ambitieuze bewegingschallenge "Miles for Mercy" ten 
voordele van Mercy Ships. Ter voorbereiding op hun deel-
name aan de loopwedstrijd "Antwerp 10 Miles" kregen de 
medewerkers van Select HR de opdracht om kilometers te 
verzamelen. Als de lopers erin slaagden de afstand tussen 
Antwerpen en Senegal te overbruggen, zou Select Group 
2.000 euro doneren aan Mercy Ships.

Met succes! In totaal doneerden maar liefst 50 medew-
erkers hun kilometers. Wij willen alle deelnemende me-
dewerkers van Select HR bedanken om Mercy Ships te 
vertegenwoordigen en met deze actie hun steentje bij te 
dragen aan de gezondheid van de allerarmsten in Afrika.

Dr. Dominique Kerremans, vrijwillig oogchirurg bij Mercy 
Ships, toont met trots de cheque met het ingezamelde 
bedrag van 33.000 euro.

Anita Willems van Mercy Ships nam de Miles for Mercy-cheque van 
2.000 euro in ontvangst.

Group Peeters fietst 130 km 
voor Mercy Ships
Eind juni vond de 10e "VP Classic" rit plaats, een fiets-
evenement georganiseerd door onze partner Group 
Peeters. De medewerkers van Group Peeters kwamen 
dit jaar in actie om met dit evenement Mercy Ships te 
steunen. Het werd een uitdagende dagrit met een groep 
van zo’n 150 geoefende wielerliefhebbers en onders-
teund door professionele begeleiding van politie, sein-
gevers en ambulancediensten.

Na een fietstocht van ongeveer 130 km vanuit Heren-
tals richting Hageland, kwamen de deelnemers aan het 
einde van de dag terug op de bedrijfsterreinen in Her-
entals en konden zij een cheque ter waarde van 3.500 
euro overhandigen aan Mercy Ships. Wij willen alle deel-
nemers van harte bedanken om Mercy Ships met dit in-
itiatief te ondersteunen.

Zo’n 150 wielerliefhebbers schreven zich in voor de fietstocht  
van 130 km.

Onze partners in actie



Wil je in de toekomst graag verder iets betekenen voor 
de meest kwetsbare mensen op deze wereld?  Met de 
komst van ons nieuwe ziekenhuisschip, de Global Mer-
cy, bouwden we aan een fantastische levensreddende 
droom die vandaag werkelijkheid is.

Door Mercy Ships in je testament op te nemen, vaart 
jouw droom in de komende 50 jaar op onze zieken-
huisschepen mee naar de armste landen van de 
wereld. Met een legaat werk je samen met de vele 
vrijwilligers aan boord aan een betere medische zorg 

voor duizenden mensen en 
geef je arme patiënten de kans 
op een beter leven. Je droom 
wordt werkelijkheid. Niet alleen 
vandaag maar ook in de verre 
toekomst.

Lees alles over het schenken 
van een legaat in onze info-
gids. Bestel hem gratis op 
mercyships.be/testament.

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal at-
test. Zo kun je een belastingvermindering krijgen ter 
waarde van 45% van het totaalbedrag van je gift(en) 
(volgens de voorwaarden voorzien in Artikel 145/33 
WIB 1992). 

Als je ons je rijksregisternummer bezorgt, kunnen wij 
dat meegeven aan de overheid bij het opstellen van 
je fiscaal attest. Je attest wordt dan door de overheid 
automatisch verwerkt en vooraf ingevuld op je be-
lastingaangifte.

Scan de QR-code om je gegevens 
door te geven of bezorg ze ons via 
info@mercyships.be.

Mercy Ships bouwt verder aan eerste 
kinderziekenhuis in Guinee

Laat je droom meevaren
Wij zorgen voor jouw 
fiscaal attest

In 2018-2019 lag de Africa Mercy een jaar lang aangemeerd 
in Guinee. Guinee is één van de armste landen ter wereld 
en toegang tot medische zorg is er nagenoeg onbestaand 
voor gewone mensen.

Er bestaat momenteel geen enkel kinderziekenhuis waar 
ouders met hun kinderen terecht kunnen voor alle zorg. 
Voor een veel voorkomende aandoening moeten ouders 
al snel op consultatie op vier verschillende plekken in de 

hoofdstad. De overgrote meerderheid heeft zelfs het geld 
niet voor die verplaatsingen. Daardoor wordt er in veel 
gevallen noodgedwongen afgezien van medische zorg, 
met vreselijke gevolgen voor de zwaar getroffen kinderen. 

In het nieuwe kinderziekenhuis, in een buitenwijk van Co-
nakry, vinden kinderen en hun ouders eindelijk één cen-
trale plek waar ze terecht kunnen voor alle onderzoeken 
en de bijhorende behandelingen.

Hier komt straks het nieuwe kinderziekenhuis, uitgerust met verschillende consultatieruimtes, 
een operatiekwartier, medische beeldvorming, een patiëntenverblijf, een apotheek en een labo. 
Hartelijk dank aan iedereen die zijn/haar steentje bijdroeg aan de bouw van dit kinderziekenhuis! 

In het ziekenhuis zullen patiëntjes zoals Awa 
(5 jaar) op één centrale plek terecht kunnen 
voor alle medische hulp. 


