
Belangrijk: uw giften aan Mercy Ships vanaf 40 euro 
zijn fiscaal aftrekbaar (volgens de voorwaarden in Art. 145/33 WIB 92).

Schenk een patiënt zoals Charity 
een levensreddende operatie!

Nog talloze patiënten in Afrika zijn in levensgevaar door woekerende 
tumoren. Velen van hen wenden zich zoals Charity tevergeefs tot de 
plaatselijke medicijnman, door het schrijnend gebrek aan degelijke en 
betaalbare gezondheidszorg in hun land.

Onze reizende ziekenhuisschepen, de Africa Mercy en de Global Mercy, 
brengen er hoop en genezing. Meer dan duizend vrijwilligers aan boord, 
ervaren chirurgen, verpleegkundigen, therapeuten, logistiek en admi-
nistratief personeel, werken volledig gratis. Maar we hebben uw hulp 
nodig om arme patiënten kosteloos te opereren.

Met uw bijdrage 
voor medisch materiaal 

en medicatie 
redt u het leven van 

een doodzieke patiënt. 

Doe vandaag een gift op 
BE70 0016 0879 6025. 

DANK U WEL!

Voor elke missie die we aanvangen, onderzoeken onze medische 
teams, dag in, dag uit zieke kinderen, vrouwen en mannen om  
te kijken of zij in aanmerking komen voor een levensreddende  
operatie op ons ziekenhuisschip. 

Heel wat patiënten reizen hiervoor naar de haven waar we op dat  
moment aangemeerd liggen. Maar veel patiënten wonen te ver en  
hebben geen geld voor vervoer. Anderen kunnen of durven zich door 
hun ernstige aandoening niet meer verplaatsen. Net daarom zijn  
sleutelfiguren zoals Sylvester van onschatbare waarde. Lees in deze  
folder de bijzondere getuigenis van Sylvester over zijn reis met Charity.
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“We zijn de schenkers van Mercy Ships 
ongelooflijk dankbaar voor dit mirakel!“ 

Charity en Sylvester



Ik vertelde Charity over de ziekenhuisschepen 
van Mercy Ships, waar ervaren chirurgen 
doodzieke patiënten zoals zij kosteloos 
opereren, in operatiezalen met moderne 
apparatuur. Deze keer kon ik Charity en haar 
familie gelukkig wél overtuigen. Ze hadden 
niets meer te verliezen en ik nam meteen 
contact op met het screeningteam van Mercy 
Ships voor een afspraak op de Africa Mercy 
die toen in Guinee lag.

Toen we na onze lange reis aankwamen op 
het indrukwekkend ziekenhuisschip, was 
Charity diep onder de indruk: “Met al die 
dokters en verpleegkundigen hier ben ik in 
goede handen”, zei ze vol vertrouwen.

Na de operatie kon Charity haar ogen niet 
geloven. Het gezwel was weg! Ze weende 
tranen van geluk. Haar leven was gered. 
Bovendien heelden haar wonden snel dankzij 
de goede zorgen van de vrijwilligers aan 
boord. We zijn al deze mensen heel dankbaar!

Stralend keerden we terug naar haar dorp. 
“Nu zullen ze zien dat ik niet vervloekt ben, 
nu mijn gezwel helemaal verdwenen is! Ik kan 
weer buitenkomen en gaan werken op het 
land. En het belangrijkste van al: ik zal mijn vijf 
kinderen zien opgroeien”, zei Charity vol geluk.

Toen ik Charity voor het eerst zag, was ik 
toevallig in haar dorp om te werken aan 
een humanitair bouwproject. Uit schaamte 
probeerde Charity de tumor op haar gezicht 
met een sjaal te verbergen. Mijn hart ging 
onmiddellijk naar haar uit. Ik wilde helpen 
en bood aan om haar naar een ziekenhuis te 
brengen. Maar daar had haar familie geen 
vertrouwen in. Ze kenden vele verhalen 
over mensen die tijdens een operatie 
gestorven waren.

Van eenzaamheid en doodsangst …

Enkele jaren later was ik opnieuw in haar 
dorp. Charity kwam nauwelijks nog uit haar 
hut. Haar tumor was zienderogen gegroeid 
en was zelfs groter dan haar hoofd. Ze kreeg 
het moeilijk om te ademen omdat de tumor 
haar keel stilaan dichtkneep. Ik vreesde dat ze 
zou sterven.

… naar nieuwe hoop voor de toekomst!

Ontdek hoe Sylvester de vitale schakel was voor de levensreddende operatie van Charity

Sylvester


