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De Africa Mercy legt telkens voor een
periode van tien maanden aan voor
de kust van een West-Afrikaans land.
Patiënten die door een gebrek aan
chirurgische zorg in eigen land niet
kunnen geholpen worden met een
noodzakelijke operatie, worden gra-
tis aan boord geopereerd. Vaak gaat
het om kinderen en volwassenen met
een tumor in het gezicht of de hals die
door het ontbreken van zorg grote af-
metingen aanneemt.
Catherine Vandewaeter uit het West-
Vlaamse Houtave maakte al enkele
keren deel uit van het vrijwilligers-
team met medisch personeel. “Ik
deed in 2017 mijn eerste missie aan
boord van de Africa Mercy die toen
voor de kust van Kameroen lag”, ver-
telt Catherine. “Op professioneel vlak
voelde dat heel vertrouwd aan, want
het is een modern ziekenhuisschip
met alle materiaal waarmee ik in Bel-
gië als anesthesiste ook werk. Ieder-
een aan boord vormt een hechte
community, het zijn allemaal men-
sen met dezelfde ingesteldheid die
heel open van geest zijn. Die ervaring
was echt een boost voor mijn beroep.
Het jaar daarna ging ik opnieuw aan
boord, toen lag het schip voor de kust
van Senegal.”

PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDINGEN
Catherine Vandewaeter zette zich en-
kele weken geleden opnieuw in voor
Mercy Ships, dit keer binnen het Me-
dical Capacity Building-programma
(MCB) waarbij in lokale ziekenhuizen
opleidingen en trainingen in functie
van veilige chirurgie worden gege-
ven. “We zijn toen in afgelegen gebie-
den in Senegal artsen en verpleeg-
kundigen op intensive care in lokale
ziekenhuizen gaan opleiden”, legt

Catherine uit. “Het MCB-programma
omvat verschillende projecten. Zelf
focuste ik in de opleiding op de op-
vang van traumapatiënten na een
zwaar verkeersongeval en veilige an-
esthesie bij keizersnedes. Die oplei-
ding was heel gericht op de praktijk.
Zo hadden we poppen mee waarop
men de handelingen kon trainen. We
hebben hen ook geholpen om hun
kennis en ervaring in een systeem te
steken, zodat geen zaken over het
hoofd worden gezien en de veiligheid
van de patiënt gegarandeerd is. In de
lokale ziekenhuizen schonken we oe-
fenmateriaal en boeken, zodat onze
cursisten de opleiding zelf verder
kunnen doorgeven aan collega’s.”

ONGELIJKHEID WEGWERKEN
“Die trainingen waren op menselijk
vlak een heel verrijkende ervaring,
want we vormden met zeven mensen
van verschillende nationaliteiten een
opleidingsteam”, gaat Catherine ver-
der. “We kenden elkaar vooraf niet,
maar het klikte heel goed. Het was
voor mij heel confronterend om met
eigen ogen vast te stellen hoe ongelijk
de gezondheidszorg op wereldniveau
is. Het ziekenhuis van Matam in Se-
negal beschikt bijvoorbeeld niet over
een bloedbank. Heeft iemand bloed
nodig, dan moet er een familielid ge-
zocht worden dat bloed wil doneren.
Een moeder die bevalt en veel bloed
verliest in het kraambed, kan in Sene-
gal sterven. Bij ons is dat gewoon on-
denkbaar. De confrontatie met die
ongelijkheid heeft ervoor gezorgd dat
ik me opnieuw geëngageerd heb voor
een volgende missie binnen het op-
leidingsprogramma van Mercy Ships.
Door lokale mensen op te leiden die
hun kennis doorgeven, kunnen we
heel veel gezondheidswerkers berei-
ken, waardoor de impact op de pa-
tiënten heel groot is.”

MERCY SHIPS PAKT ONGELIJKHEID IN GEZONDHEIDZORG AAN

“Grote nood aan veilige chirurgie”
Elk jaar overlijden 17 miljoen
mensen omdat ze geen toe-
gang hebben tot veilige chi-
rurgische zorg. Door op een
ziekenhuisschip levensred-
dende operaties uit te voeren
en lokale gezondheidswer-
kers op te leiden, pakt Mercy
Ships dit probleem in Afrika
aan. De Belgische anesthe-
siste Catherine Vandewaeter
is actief als vrijwilliger, zowel
aan boord als aan land.

“We leiden ook
lokale mensen
op, die op hun
beurt hun ken-
nis doorgeven
aan collega's”

› Anesthesiste Catherine Vandewaeter ziet hoe Mercy Ships niet alleen met het ziekenhuisschip een verschil maakt. “Dit jaar ben ik in afgelegen gebieden in Senegal
artsen en verpleegkundigen op intensive care in lokale ziekenhuizen gaan opleiden.” (foto Mercy Ships/Saul Loubassa Bighonda)

Mercy Ships vaart met twee volledig operationele ziekenhuisschepen naar de
allerarmsten in Afrika. Vanaf dag één onderzoeken de vrijwillige gezondheids-
werkers patiënten en behandelen ze zo snel mogelijk de dringendste gevallen.
Onze private ziekenhuisschepen hebben uitstekende medische apparatuur en
ervaren chirurgen. Doordat iedereen niet alleen vrijwillig werkt, maar ook zijn
eigen reis- en verblijfskosten betaalt, gaat zoveel mogelijk geld van de fondsen-
werving naar de aankoop van medisch materiaal, patiëntenzorg en lokale
projecten. Elke werkperiode in een gastland 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 me-
disch personeel en de reno-
vatie van ziekenhuizen.
Vanaf dit jaar verdubbelt
Mercy Ships zijn capaciteit
door de inzet van een tweede
schip. De Global Mercy werd
afgewerkt in Antwerpen.
Vrijwillige chirurgen zullen in
2023 gratis operaties uit-
voeren en opleidingen geven
in gastlanden Senegal en
Sierra Leone. 
Q Je kunt Mercy Ships
steunen door een gift te
doen via de website
www.mercyships.be/gift 

Mercy Ships verdubbelt capaciteit

› (foto Mercy Ships/Caleb Brumley)

jaar al is
Mercy Ships
actief in Afrika.44 chirurgische behan-

delingen heeft Mercy
Ships al uitgevoerd.108.000 professionals kregen

dankzij Mercy Ships
een opleiding.50.300 projecten rond ontwikkeling

van landbouw en infra-
structuur werden opgestart.1.115


