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“EEN UNIEK PLATFORM
OM CONCRETE EN BLIJVENDE
HULP TE BRENGEN”

Beste
Om te beginnen namens bestuurslid van Stichting Mercy Ships Holland,
dhr. Jan van den Bosch, een groet vanuit Togo, West-Afrika:

“Beste vrienden,
Jan van den Bosch met
een patiëntje en familie.

Deze patiënt had twee
dagen eerder nog een
enorme tumor en Jan
woonde de operatie bij.
Ze probeert te lachen.
Wat een moed en geloof!

Een hartelijke groet uit Togo, een straatarm land aan de
westkust van Afrika. Woorden zijn ontoereikend om te
beschrijven wat ik hier beleef. Laat ik het proberen: Aan de
kade van de haven van Togo’s hoofstad Lomé ligt de Africa
Mercy. Met 450 vrijwilligers aan boord: Artsen, verpleegsters,
ondersteunende staf. In de brandende zon aan de kade wachten
tientallen ouderen, moeders met kinderen op medische hulp.
Eenvoudige Afrikanen, die nooit meer zullen vergeten wat
hen aan boord zal overkomen. Hier worden ze geholpen in de
operatiekamers door toegewijde staf van Christenen, die het
als hun opdracht zien om God’s liefde zichtbaar te maken.
Als je kijkt naar de mismaakte gezichtjes van die prachtige
afrikaanse kinderen, als je de pijn ziet van ouderen en als je
mee mag maken hoe deze mensen geholpen worden, dan heb ik
de mooiste dagen van mijn leven aan boord van de Africa Mercy
gehad!”
						Jan van den Bosch

Post van Mercy Ships ontvangt u in de eerste plaats ter informatie over onze projecten. Voelt u zich niet verplicht opnieuw
een bijdrage te geven, al is die natuurlijk wel van harte welkom!

Dit keurmerk is voor u een waarborg
dat uw bijdragen aan Mercy Ships verantwoord en effectief besteed worden.
Namens de mensen die we helpen heel
hartelijk dank voor uw steun!

TOGO
LOME

Roger lacht om een goede
grap, terwijl hij herstelt van
zijn operatie. Hij had al jaren
niet meer voluit gelachen.

KORT
NIEUWS

Nieuws over ons
landbouwprogramma
Edward was één van de 16
studenten die in in Sierra Leone
getraind werden door het Mercy
Ships team. Thuis in Makonda
wilden vervolgens 80 families
door Edward getraind worden. Hij was zo wijs om zich te
concentreren op tien leiders in
het dorp zodat zij dit onderwijs
weer verder konden brengen.
Zo kon het hele dorp van 600
mensen van de kennis profiteren.
Edward en zijn team in Makondu doen geweldig werk. De
onderlinge relatie is verbeterd.
De organische landbouwmethode wordt goed toegepast
en de oogst wordt groter. Er is
nieuwe hoop in het dorp.
Het nieuws gaat snel in dit
landbouwgebied en de leiders
van zes naburige dorpen kwamen langs om te vragen of deze
training ook voor hun landbouwers beschikbaar kon komen.
Nu is Edward van plan om in elk
dorp trainers te onderwijzen
zodat zij op hun beurt het dorp
verder kunnen trainen.

De meeste landen in de regio van West Afrika staan op de lijst van
armste naties en hebben slechte leefomstandigheden. Ons prachtige
hospitaalschip de Africa Mercy wordt op dit moment ingezet in deze regio,
en brengt zo een uniek platform voor eersteklas gezondheidszorg
en de mogelijkheid voor training en ontwikkeling van plaatselijke
medewerkers in de gezondheidszorg. De mogelijkheid om te
functioneren als volledig uitgerust opleidingscentrum en een plaats te zijn
waar de armen gratis, levensveranderende behandelingen kunnen krijgen,
maakt van de Africa Mercy het grote witte schip dat hoop brengt naar de
landen waar we mogen werken.
Roger kan hiervan getuigen. Wij hebben hem in Sierra Leone ontmoet,
toen een enorme tumor hem dreigde te verstikken. Hij onderging een
gratis operatie aan boord van ons hospitaalschip om de tumor te
verwijderen. Dankzij onze chirurg kon Roger een nieuwe start maken
met zijn leven!
Op een andere manier biedt ons landbouwprogramma een nieuwe
start in het leven. Honderden mensen in Sierra Leone hebben baat bij
dit project. In 2011 hebben er 16 studenten training gehad in organische
landbouwmethodes. Toen de studenten naar huis gingen, begonnen zij
op hun beurt met het trainen van anderen. Dit project is een geweldige
manier om het resultaat te vermenigvuldigen en zo plaatselijke boeren
zelfstandigheid te geven.
Zo gebeurt er veel aan boord van de Africa Mercy en aan wal. Maar we
moeten ook realistisch zijn. Zelfs met zo’n geweldig schip blijven we
afhankelijk van trouwe donateurs, zoals u, en vrijwillige bemanning die er
voor kiezen om hun talenten, tijd en naastenliefde te delen met hen die dit
het meest nodig hebben.
Uw blijvende steun is van vitaal belang! Hartelijk dank!

Arjen van der Wolf
Directeur Mercy Ships Holland
P.S. – Uw gulle bijdrage deze maand kan een nieuwe start betekenen
voor iemand zoals Roger. Bedankt, ook als u afgelopen maanden mee
deed met de verdubbelingsactie. Die is een succes geworden!

