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Hoi!

Leuk dat je een spreekbeurt doet of werkstuk maakt over Mercy Ships! 

In dit boekje vind je een heleboel informatie over Mercy Ships die je hierbij kunt 

gebruiken. Voor meer informatie, zoals patiëntenverhalen, vrijwilligersverhalen 

en leuke filmpjes kun je ook terecht op onze site: www.mercyships.nl.

Veel succes! En laat ons weten hoe het is gegaan, vinden we leuk om te horen!

Hartelijke groet,

Het team van Mercy Ships Holland



Er is een groot verschil tussen het rijke Westen (Europa) en het arme Zuiden (Afrika). De welvaart is 

niet eerlijk verdeeld. Die uitspraak heb je misschien weleens gehoord of ergens gelezen. Wist je dat 

in sommige landen in Afrika mensen niet eens naar een dokter kunnen, of deze niet kunnen betalen? 

Wanneer zij ziek zijn of ergens pijn in hun lichaam hebben, kunnen zij nergens naar toe.

Eén van die organisaties die deze mensen helpt is Mercy Ships. Mercy Ships is in 1978 in Zwitserland 

ontstaan toen een groep jonge mensen een schip vond dat zij wilden ombouwen tot ziekenhuisschip. 

De organisatie bestaat uit mensen die als vrijwilliger meewerken en hulp brengen aan mensen in 

nood. Winst maken is niet hun doel. Integendeel, het doel is juist om zoveel mogelijk mensen in de 

armste landen te helpen met praktische en geestelijke hulp.

Mercy Ships heeft verschillende manieren om dit doel te bereiken. Mercy Ships betekent ‘schepen 

van barmhartigheid’ en barmhartigheid betekent: Gods liefde in actie!

Arm of rijk
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Hoe kwam iemand op het idee van een ziekenhuisschip? In 1964 richtte de orkaan ‘Cleo’ grote 

verwoestingen aan op de Bahama’s, een aantal eilanden ten zuiden van de staat Florida in de 

Verenigde Staten.

Een team van jonge mensen werkte daar samen met plaatselijke kerken en kreeg te maken met 

de problemen die deze ramp veroorzaakte. Er waren niet genoeg hulpverleners aanwezig om alle 

slachtoffers te helpen. Terwijl de groep schuilde voor het noodweer sprak een jong meisje in een 

gebed deze woorden uit: ‘God, geef ons een schip om mensen over de hele wereld te helpen!’ En dit 

gebed werd beantwoord...

Het duurde nog lang voordat het schip, waar dat meisje voor gebeden had, er was. Pas na 14 jaar, in 

1978, hoorde een groep jonge mensen in Lausanne, Zwitserland, dat er een Italiaans schip te koop 

werd aangeboden.

Hoe het begon

Victoria
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Anastasis

De ‘Victoria’, zoals het schip toen heette, was 

erg groot en had al 24 jaar als vracht- en 

passagiersschip tussen Italië en Hong Kong 

gevaren. Het zou een hele klus worden om 

het schip klaar te maken voor haar nieuwe 

taak. Het kostte bijna vier jaar, veel geld en 

hard werk om het schip te renoveren. Dit 

gebeurde vlakbij Athene, Griekenland, waar 

het schip de naam ‘Anastasis’ kreeg, wat 

Grieks is voor ‘opstanding’. Zo begon Mercy 

Ships.

In 1982 begon het hulpverleningswerk voor 

de Anastasis en het schip bracht een lading 

goederen naar Tonga, Samoa en Fiji (eilanden 

in de Stille Oceaan). Pas in 1985 kreeg het 

schip toestemming als passagiersschip te 

varen en mocht het ook als ziekenhuisschip 



Lengte: 152 meter  

Breedte: 23.7 meter

Bemanning: 450 personen

Bouwjaar en bouwplaats: 1980 in Elsinore, Denemarken

Africa Mercy (zijkant) Africa Mercy (voorkant)
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Africa Mercy

gebruikt worden. Mexico, Jamaica, Guatemala en de Dominicaanse republiek (Midden-Amerika) 

stonden als eerste op de lijst. Daarna kwam het plan om naar Afrika te gaan. De Anastasis werd 

bemand met vrijwilligers met verschillende beroepen, van kapitein tot chirurg. Er kwamen mensen 

van over de hele wereld om mee te varen, met als doel om de arme mensen in Afrika te helpen.

Mercy Ships is toen met de Anastasis naar de armste landen in de wereld gegaan om daar gratis 

operaties aan de mensen te geven. Mensen die blind waren konden toen weer zien. Kinderen met 

kromme benen konden na een operatie weer recht lopen en normaal spelen. Mercy Ships heeft 

door de jaren heen duizenden mensen met allerlei aandoeningen en ziektes geholpen. Deze mensen 

hoefden niets te betalen voor onze hulp. Alles was en is nog steeds gratis.

Een nieuw schip!
De Anastasis is van 1978 tot 2007 het vlaggenschip van de vloot van Mercy Ships geweest. In deze 

periode heeft het schip in 275 havens gelegen in 23 verschillende landen. In 2007 is ze uit de vaart 

gehaald omdat ze te oud was.

Maar in datzelfde jaar ging ons nieuwe schip in de vaart: de Africa Mercy! Dit schip is momenteel 

‘s werelds grootse particuliere ziekenhuisschip ter wereld. Particulier betekent eigenlijk ‘niet van de 

overheid of regering’. De Africa Mercy heeft in 2007 het werk van de Anastasis overgenomen.



Pacific Ruby

De Pacific Ruby was een klein schip dat voor 

Mercy Ships in het Pacifische gebied heeft 

gevaren. Ook dit schip is inmiddels niet meer 

van Mercy Ships.

Welke schepen heeft Mercy Ships nog meer gehad?

Naast de Anastasis en de Africa Mercy heeft Mercy Ships in het verleden nog drie andere 

schepen gehad.

Caribbean Mercy

De Caribbean Mercy was een veerboot die 

langs de kust van Noorwegen gevaren heeft. 

Het schip (Polarlys) werd door Mercy Ships 

omgebouwd tot ziekenhuisschip. Dit schip 

heeft vooral gewerkt in het Caribisch gebied en 

Centraal-Amerika. Van 1994 tot en met 2006 

was het schip deel van de vloot van Mercy Ships. 

Het schip was uitgerust met apparatuur voor 

oogoperaties en andere oogbehandelingen. Er 

konden 120 mensen aan boord leven. Het schip 

is in 2006 verkocht, omdat het te oud werd.

Island Mercy (voorheen ‘Good Samaritan’)

De Island Mercy heeft van 1983 tot 2001 

gevaren in de Mercy Ships vloot. Eerst heette 

het schip de ‘Good Samaritan’, maar later werd 

dit de ‘Island Mercy’. Het schip voer eerst in het 

Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika. 

Hierna ging het schip naar het Verre Oosten 

en werd Nieuw-Zeeland het thuisland. Het was 

maar een klein schip waar 60 bemanningsleden 

op konden. Het schip richtte zich met name op 

oogoperaties en tandartsbehandelingen. Het 

schip werd in 2001 verkocht, omdat het niet 

meer gebruikt kon worden voor wat Mercy Ships 

graag wilde.
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De Africa Mercy wordt een ‘hospitaalschip’ of ook wel een ziekenhuisschip genoemd. Aan boord zijn 

er zes operatiekamers en ziekenzalen waar ongeveer 80 patiënten terecht kunnen. In Afrika vinden 

we de armste landen van de wereld. Doordat er zo weinig geld is zijn er ook bijna geen ziekenhuizen 

of dokters. Daarom is de Africa Mercy voor duizenden Afrikanen echt een uitkomst. Vaak komen de 

mensen van heel ver en hebben ze wel twee of drie dagen gereisd om naar het schip te komen.

Als je in Afrika wordt geboren met een gespleten lip of andere misvormingen aan je gezicht, word 

je al snel slecht behandeld. Sommige kinderen worden verborgen gehouden, omdat hun familie 

zich schaamt, of mensen zijn bang voor misvormde kinderen. Mercy Ships wil daar iets aan doen 

en daarom zijn er dokters aan boord die operaties doen. Er worden oogoperaties gedaan voor 

mensen die scheefstaande ogen hebben of blind zijn, en er is ook een dokter die operaties doet aan 

gespleten lippen en gespleten verhemeltes. De chirurgen halen ook tumoren weg waar mensen al 

jarenlang last van hadden. Al die operaties worden gratis gedaan!

Mercy Ships nu
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Werk aan wal
Naast al die operaties zijn er ook teams die van boord gaan en in een gebouw in een dorpje mensen 

behandelen met bijvoorbeeld oogproblemen. Daarnaast onderwijzen ze mensen dan ook dat ze 

goed voor zichzelf moeten zorgen en hoe ze hun lichaam zo schoon mogelijk kunnen houden. Zeep 

wordt bijvoorbeeld in Afrika wel gebruikt om kleding mee te wassen, maar niet om je handen mee te 

wassen. Toch zou dat veel ziektes kunnen voorkomen!

Tandarts
Ook is er een tandartsteam aanwezig. Voor ons is het zo gewoon om elk half jaar naar de tandarts te 

gaan, maar in Afrika hebben de meeste mensen nog nooit een tandarts gezien. Vaak zijn de tanden 

en kiezen van de mensen erg slecht en er worden dan ook veel tanden getrokken. Je moet er toch 

niet aan denken om altijd maar met kiespijn rond te lopen?

Nieuw leven voor vrouwen
Vrouwen worden aan boord geopereerd als ze problemen hebben gehad bij de geboorte van hun 

kindje. Door hun lichamelijke problemen worden zij meestal verstoten omdat ze aldoor naar urine 

stinken. Na hun operatie wordt er feest gevierd als ze hersteld naar huis kunnen en een nieuwe start 

in hun leven kunnen maken. 
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Mercy Ships is een christelijke organisatie. Door het werk dat Mercy Ships doet en door wat we 

vertellen willen we laten merken dat er een God is die van alle mensen houdt. We zeggen daarom: 

Mercy Ships volgt het voorbeeld van Jezus bij het brengen van hoop en genezing. Bemanningsleden 

aan boord van de schepen van Mercy Ships willen, door wat zij doen, laten merken wat het betekent 

om christen te zijn.

De reden waarom ze al het medische werk en de bouwprojecten doen is omdat in de Bijbel staat dat 

we mensen lief moeten hebben. Kijk maar eens naar het leven van Jezus. Hij kwam naar de aarde 

om de mensen die het moeilijk hadden te helpen en te genezen en hij vertelde aan iedereen die het 

wilde horen het Evangelie (Goede Nieuws). Mercy Ships wil daarom hetzelfde doen: het Evangelie in 

praktijk brengen en hulpverlenen aan mensen die honger hebben, pijn lijden, ziek zijn en geen hoop 

meer hebben.

Over Gods liefde vertellen
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Het verbaast je natuurlijk niets als je hoort dat Mercy Ships kapiteins heeft en er allerlei mensen zijn 

die een schip besturen en in de machinekamers werken. Maar wist je ook dat er veel meer beroepen 

zijn? Natuurlijk zijn er koks nodig die hard werken in de keuken om drie keer per dag een maaltijd 

voor te bereiden voor honderden mensen. Ook zijn er mensen die in de huishouding werken en het 

schip goed schoonhouden. Wat dacht je van een postbode of een bankier? Er is zelfs een kapper 

aan boord voor de bemanningsleden. Bakkers, fotografen, journalisten, receptionisten, doctoren, 

verpleegkundigen, leerkrachten, noem maar op. Met zoveel beroepen lijkt een schip net een drijvend 

dorp. Er is zelfs een kleine supermarkt aan boord waar de bemanning boodschappen kan doen en 

een soort snackbar.

Mensen uit de hele wereld
Bij Mercy Ships werken mensen uit de hele wereld. Mercy Ships heeft kantoren in vele landen.

Ook in Nederland, in Rotterdam, staat een kantoor van Mercy Ships. Op de kantoren werken 

mensen die geld inzamelen en vrijwilligers werven voor het werk van Mercy Ships. Vanuit Nederland 

worden regelmatig spullen per container verstuurd naar de Africa Mercy. Dit zijn bijvoorbeeld 

bouwmaterialen, medicijnen, of levensmiddelen voor de medewerkers. Sommige bemanningsleden 

blijven lang, sommige kort op het schip. Er zijn medewerkers die meer dan tien jaar met hun 

gezinnen aan boord van een schip leven, terwijl anderen drie maanden of minimaal twee weken 

blijven (afhankelijk van het beroep dat ze hebben). Als je langere tijd aan boord wilt blijven is het 

verplicht om een training te volgen op het Amerikaanse kantoor.

Het drijvende dorp
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Mensen uit allerlei landen
De bemanning van de Africa Mercy werkt vrijwillig. Zij moeten zelfs betalen om op een schip van 

Mercy Ships te wonen en te werken. De medewerkers moeten dus zelf zorgen dat ze genoeg geld 

hebben om voor Mercy Ships te kunnen werken. Omdat de meeste mensen, die bij Mercy Ships 

werken, geen salaris krijgen, is er meer geld over voor het werk voor de armen.

Veel mensen nodig!
Voor al het werk dat we doen zijn veel mensen nodig. Op het schip wonen en werken ongeveer 

450 mensen en op de kantoren meer dan 200 mensen. De beroepen die deze mensen hebben 

zijn heel verschillend. Er zijn mensen aanwezig die ervoor zorgen dat het schip vaart en die 

onderhoud aan het schip uitvoeren. Dit personeel noemen we maritiem personeel. Enkele 

beroepen die hieronder vallen zijn de kapitein, de stuurman en matroos. Omdat er zoveel mensen 

aan boord van de Africa Mercy leven, zijn er ook mensen nodig die ervoor zorgen dat al deze 

medewerkers in Afrika te eten krijgen. Ook wonen er kinderen met hun ouders aan boord en die 

kinderen moeten ook naar school. De leraren wonen ook aan boord.

Welke beroepen vind je nog meer aan boord van het schip?

1.  koks (drie keer per dag maken ze   

 eten voor meer dan 400 mensen)

2.  verpleegkundigen

3.  dokters

4.  schoonmakers

5.  kapper

6.  secretarissen

Er zijn nog veel meer beroepen aan boord en aan land. Kun je er zelf een paar bedenken?

7.  fotografen

8.  leraren

9.  receptionisten

10.  journalisten

11.  tandartsen (die werken voor de

 bemanning en de bevolking)
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Tussen al die mensen aan boord, vanuit wel 40 verschillende landen, vind je ook kinderen! 

Sommige mensen werken langere tijd aan boord en zijn met hun gezin gekomen. Aan boord 

van de Africa Mercy wonen ongeveer 50 kinderen met hun ouders. Er is niet zoveel ruimte en 

broertjes en zusjes moeten gewoon bij elkaar in een hut slapen. Maar natuurlijk is er aan boord 

wel ruimte genoeg om te spelen. Best wel een avontuur om zo op een schip te wonen!

Net zoals ieder kind moeten zij ook naar school. Er werken aan boord ongeveer 10 leraren. De 

klassen zijn niet groot, soms 4 of 5 kinderen, maar zo krijg je wel veel aandacht van de leraar 

en kom je niet zo makkelijk onder je huiswerk uit. Er zijn meestal ook Nederlandse kinderen 

aan boord. Zij leren al snel Engels spreken, want aan boord, en dus ook op school, wordt Engels 

gesproken.

Naar school
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Van hot naar her

Ghana
In dit land is de Anastasis meerdere keren geweest. Vroeger was 

Ghana een Britse kolonie en nu spreken de meeste Ghanezen nog 

steeds goed Engels. De mensen in Ghana zijn vriendelijk en net zoals in 

de andere Afrikaanse landen is het er behoorlijk warm! De hoofdstad 

van Ghana is Accra.

Togo
Togo is het buurland van Ghana, maar toch zijn er heel wat verschillen. 

De hoofdtaal is Frans, maar over het hele land spreken ze wel 48 

verschillende Afrikaanse talen. Ook hier is Mercy Ships vaak geweest. 

De hoofdstad is Lomé.

Ivoorkust
Een mooi land met prachtige stranden. Hier spreken de mensen Frans. 

De hoofdstad van dit land is Abidjan.

Guinea
De kinderen van de Anastasis hebben hier tijdens een bezoek een 

speeltuin gebouwd bij een school. De hoofdstad heet Conakry.

Benin
Voor het werkseizoen 2016-2017 voer de Africa Mercy de havenstad 

Cotonou in Benin binnen. Inmiddels is Mercy Ships daar nu vijf keer 

geweest. In dit land is ook de tv-serie ‘Fride op het schip’ opgenomen, 

die je misschien weleens op de televisie hebt gezien.
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In dit hoofdstuk vind je een paar landen waar de schepen van Mercy Ships regelmatig komen om te 

helpen met het verbeteren van de gezondheidszorg. Zoek de volgende landen maar eens op in de atlas:
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Sierra Leone
In Sierra Leone is Mercy Ships in 2005 een ziekenhuis gestart. Daarnaast 

is er regelmatig een schip geweest, laatst in 2011. De hoofdstad van Sierra 

Leone is Freetown. Daar spreken ze een heel grappig soort Engels spreken, 

dat ze “Krio” noemen, bijvoorbeeld: ‘Hau die bodi?’ (hoe gaat het met je?).

Senegal
In Senegal zijn de meeste mensen moslim en ook daar heeft 

Mercy Ships heel veel mensen geholpen en Gods liefde laten zien. De 

hoofdstad is Dakar.

Madagaskar
Als je goed hebt opgelet heb je gezien dat al de vorige landen in West-Afrika 

liggen. In 1996 kreeg Mercy Ships voor de allereerste keer de kans om naar 

het zuiden te gaan, de evenaar voorbij. In 2014-2016 heeft de Africa Mercy 

Madagaskar bezocht. De hoofdstad van dit land ligt hoog in de bergen 

en heet Antananarivo. De Africa Mercy lag in de haven van Toamasina 

(Tamatave), aan de rechterkant van het eiland.

Zuid-Afrika
Misschien denk je dat er in Afrika alleen donkere mensen wonen, maar dat 

is niet zo. In Zuid-Afrika wonen ook veel blanke mensen. In de 17de eeuw 

zijn er ook Nederlanders gaan wonen in dit land. In sommige delen van het 

land spreekt men Afrikaans. Dat lijkt op Nederlands. Ook vind je er nog veel 

terug van de traditionele Zulu-cultuur, de cultuur van de oorspronkelijke 

bewoners. Omdat er in de afgelegen gebieden nog steeds veel armoede 

is, vinden we daar ook veel nood. De Africa Mercy heeft in Kaapstad en 

Durban gelegen.



Nieuwe schoenen
Het verhaal van Nestore

‘Rakapila’ noemden zijn klasgenoten hem, ‘persoon met rare 

voeten’. Als hij probeerde mee te voetballen werd hij steevast 

uitgelachen, door zijn eigen vrienden! Nestore (14) uit Madagaskar 

werd geboren met een klompvoet. Omdat zijn familie geen 

behandeling kon betalen, liep Nestore heel zijn leven op slippers en 

deed het lopen pijn. Toch had hij een twee uur durende wandeling 

en een busreis over om naar de Africa Mercy te reizen. Zou de Africa 

Mercy zijn voet kunnen opereren?

Nestore’s brede lach maakte bij zijn komst op het schip meteen 

indruk op de bemanning. Noël Grant, de verpleegkundige die Nestore 

hielp, vertelt: “Ik vergeet nooit meer hoe hij binnenkwam. Hij lachte 

van oor tot oor en dat bleef zo. Hij bracht een hoop vreugde mee.” De 

behandeling van Nestore’s klompvoet betekende twee operaties en 

maanden in het gips. Maar nu heeft hij een ‘nieuwe’ voet! Nestore: “Ik 

ben zo gelukkig als ik ernaar kijk! Door deze operatie kan niemand 

meer zien dat ik daar een groot probleem had. Mijn leven zal compleet 

anders zijn.”

Nestore voegt eraan toe: “Ik wil Mercy Ships heel erg bedanken 

voor het feit dat zij hier gekomen zijn. Als dat niet was gebeurd, was 

ik gebleven wie ik was.” Nu stapt hij een nieuwe toekomst binnen, 

uitgerust met een ‘nieuwe’ voet, nieuwe, zwarte sportschoenen, 

nieuw zelfvertrouwen en een nieuwe droom: “Ik wil chirurg worden 

en mensen kunnen helpen, net zoals Mercy Ships mij heeft 

geholpen.”
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‘Mam, mijn arm is weer recht!’
Het verhaal van Sasiline

Net als ieder ander klein meisje houdt Sasiline ervan om te spelen 

met haar vriendinnen. Soms voetballen ze met een zelfgemaakte bal, 

die door plastic tasjes en touwtjes bij elkaar gehouden wordt. Sasiline 

woont in een klein dorpje in Madagaskar. Met tegenzin helpt ze in het 

huishouden: soms moet ze de stoffige vloer aanvegen of water halen uit 

de rivier. 

Ongeluk
Eén taak hoeft Sasiline al lang niet meer te doen: het verzamelen van 

brandhout voor het vuur in huis. Toen ze twee jaar was, viel ze over het 

vuur heen waar net het eten op werd klaargemaakt. Ze viel met haar 

uitgestrekte arm in de pan met kokend water. Ze gilde het uit van de pijn! 

Diepe brandwonden waren het gevolg.

Er waren geen dokters in het dorp en de dichtstbijzijnde stad was drie uur lopen. Haar moeder, 

Joceline, deed wat ze kon, maar had geen idee wat haar kleine meisje zou kunnen helpen. Haar 

familie stelde haar voor aan een alternatieve dokter, die allerlei substanties en behandelingen op de 

pijnlijke brandwonden deed. Ernstige infecties waren het gevolg. Haar arm leek compleet bevroren 

en haar pols en hand zaten muurvast. Ze kon met haar hand en arm helemaal niks meer doen.

Hoop
Toen de pijn minder werd leerde Sasiline om alleen haar linkerarm te gebruiken. Regelmatig kwam 

ze huilend thuis, want kinderen lachten om haar misvormde arm. Haar familie dacht dat het nooit 

meer goed zou komen. Totdat de opa van Sasiline hun vertelde over het schip van Mercy Ships. 

Hij had gehoord dat ze daar ook patiënten als Sasiline hielpen. Vol hoop gingen Sasiline met haar 

moeder op pad over de slecht begaanbare wegen naar het patiëntenonderzoek… Zou het dan ooit 

weer goed kunnen komen?

Bij het onderzoek kregen ze een uitnodiging voor een gratis operatie en ze reisden door naar de 

Africa Mercy. Ze kregen een warm welkom en aandacht op het schip, waar ze helemaal blij van 

werden. Sasiline vond vooral de westerse wc erg grappig, die had ze nog nooit gezien! 

Verwonderd en trots
Toen volgden er verschillende operaties. Na de operaties, die voor de artsen erg 

moeilijk waren, riep Sasiline vol blijdschap: ‘Mam, mijn arm is weer recht!’ Vol 

bewondering en trots liet ze al het personeel haar nieuwe armbewegingen zien.

Haar pols en elleboog waren weer recht gezet. Joceline: ‘Ik ben zo blij om het 

verschil te zien. Het is zo goed! Ze heeft zo lang ‘opgesloten’ gezeten. Het 

was een moeilijke tijd voor haar.’ Sasiline rent en speelt nu samen met de 

therapeuten aan boord. Ze heeft genezing ontvangen en is een totaal ander 

meisje geworden. We zijn heel blij dat we haar konden helpen!  
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‘Zou dit waar kunnen zijn?’
Het verhaal van Christian

Christian woont in Togo en is 9 jaar, maar hij is niet zoals 

andere kinderen van zijn leeftijd. Zij kunnen lezen, hij niet. 

Zij kunnen voetballen, hij niet. Zij kunnen zien, hij niet. 

Christian heeft staar. Dat is een vertroebeling van de 

ooglens waardoor je heel wazig gaat zien. 

Zijn vader, Adado, ontdekte Christian’s probleem toen 

hij drie was. Hij is een paar jaar later nog wel één jaar 

naar school gegaan maar kon niets van het bord lezen. 

Adado probeerde op zoek te gaan naar mensen die 

Christian konden helpen, maar uiteindelijk vond hij 

niemand die de staar kon weghalen. Hij raakte erg 

ontmoedigd. 

Op een dag vertelde een man die vlakbij Adado woonde, over een operatie die hij aan boord van een 

Mercy Ship in Lomé had gekregen, en nog gratis ook! “Een gratis operatie?” dacht Adado, “Zou dit 

waar kunnen zijn?” 

Adado en Christian gingen naar het vooronderzoek van Mercy Ships en Christian werd onderzocht 

door een oogarts. Hij bevestigde dat Christian inderdaad staar had in beide ogen… en dat hij gratis 

geopereerd kon worden! Adado zegt, “Ik kon het niet geloven. Zo lang hadden we geprobeerd om hulp 

te vinden voor Christian. Ik heb dagen niet gewerkt, omdat ik op zoek was naar een oplossing. En nu 

wordt mijn zoon eindelijk geholpen. Ik ben zo dankbaar.” 

Een tijdje later werd Christian succesvol geopereerd door de oogchirurgen. De dag na de operatie 

voelde Christian zich geweldig. Hij was een kleurplaat aan het maken samen met zijn vader. Adado 

vroeg hem, “Christian, wat zie je zo om je heen?” 

Christian keek op naar Ali, een 

verpleegkundige van Mercy Ships, 

en zei, “Ik zie Ali. Ze heeft een blauwe 

haarband en draagt een blauw shirt.” 

Adado straalde van geluk. 

Nu kan Christian weer naar school. 

Hij kan leren lezen en kan op het 

bord kijken. Tot die tijd heeft hij het 

druk met leren voetballen. 

Dankzij Mercy Ships heeft 

Christian een stralende toekomst!
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Ieder schip heeft ten minste twee ankers, die met 

ankerkettingen aan het schip vastzitten. Een anker 

wordt gebruikt om het schip op haar plaats te 

houden wanneer het niet langs de kant in een haven 

ligt (bijvoorbeeld als het schip op zee is of op een 

rivier). Zo wordt voorkomen dat het schip wegdrijft 

met het getij (eb en vloed) of door de wind. Het 

gewicht van een anker is afhankelijk van de grootte 

van het schip.

Dit is een machine die wordt gebruikt om het anker 

neer te laten en weer omhoog te halen wanneer het 

schip gaat varen.

Een ruimte onder de ankerspil waar de ankerketting 

in wordt opgeborgen na het ophalen van het anker.

Het puntje van het schip, de voorkant dus.

Een drijvende ton of baken dat ondiep water of 

vaargeulen in de zeebodem aangeeft.

Een reddingsband voor drenkelingen.

De brug noemt men ook wel stuurhut en bevindt 

zich aan de voorkant van het hoogste dek. Van 

hieruit wordt het schip bestuurd.

Deze machines worden gebruikt voor het laden en 

lossen van goederen vanaf de kade in het laadruim 

en omgekeerd.

Plaatsen in het schip waar goederen, die men wil 

meenemen naar andere havens en landen, goed 

worden vastgemaakt en opgeslagen.

Anker

Aan boord van de schepen van Mercy Ships 

spreekt iedereen Engels om elkaar te kunnen 

verstaan. Een ander soort taal die aan boord 

wordt gebruikt is scheepstaal. Er zijn veel 

woorden die een kapitein of stuurman gebruiken 

en die wij eigenlijk niet zo goed kennen. 

Hieronder vind je een aantal van die woorden:

Ankerspil/Windas

Kettingbak

Boeg

Boei

Reddingsboei

Brug

Laadbomen 
en kranen

Laadruimen

De kapitein vertelt
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Ruimte in het schip waarin de hoofdmotor, de 

hulpmotoren met generatoren (voor de stroomvoor-

ziening), de boiler en de elektrische pompen staan. 

Ze noemen dat ook wel het ‘hart’ van het schip.

Elektronisch apparaat dat boven in een mast of in een 

grote bol zit. Het laat op een beeldscherm de omgeving 

van het schip zien zodat kapitein en stuurlieden land, 

schepen en boeien kunnen onderscheiden. Dit gebruiken 

ze bijvoorbeeld ook als het mistig is.

Ieder schip moet reddingsboten hebben. Ze worden 

gebruikt als iedereen, in geval van nood, het schip moet 

verlaten. Ze zijn voorzien van een overlevings-pakket. 

Ook zijn er reddingsvlotten die van rubber zijn gemaakt 

en opblaasbaar zijn. Tijdens elke vaart wordt er geoefend 

met de reddingsboten.

Zonder de schroef zou het schip niet vooruit of achter-

uitgaan en dus niet kunnen varen. Het bevindt zich aan 

de achterkant van het schip. Door rond te draaien wordt 

het zeewater achteruit geduwd en het schip vooruit. Door 

de draairichting om te keren wordt het schip afgeremd, 

gestopt of vaart het schip achteruit.

Het roer bevindt zich achter de schroef en dient om 

het schip te sturen, dus om de koers (de richting) te 

veranderen of de juiste koers te houden.

Hier komen de uitlaten van de motoren en de ketel op uit. 

De buitenkant van de schoorsteen draagt de kleuren of 

het embleem van de scheepvaartmaatschappij (rederij) 

of de eigenaar van het schip. De schoorstenen van de 

schepen van Mercy Ships dragen het embleem (logo) 

van Mercy Ships.

Waterdichte stalen wanden die dwars in het schip 

staan en het schip verdelen in een aantal waterdichte 

afdelingen.

De hele buitenkant van het schip.

Dit zijn nummers die in het staal van het schip zijn 

gegraveerd om te laten zien hoe diep het schip in het 

water ligt.

Machinekamer

Radar

Reddingsboten 
(sloepen) en 
reddingsvlotten

Schroef

Roer

Schoorsteen

Schotten

Romp

Uitwateringsmerk
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De linkerkant van het schip wanneer je met je 

gezicht naar de voorkant van het schip kijkt.

De rechterkant van het schip wanneer je met je 

gezicht naar de voorkant van het schip kijkt.

De afstand tussen de bodem van het schip en het 

wateroppervlak, die wordt aangegeven in decimeters 

of voeten en duimen. De diepgang geeft dus aan hoe 

diep het schip in het water ligt.

Een knoop is één zeemijl per uur en is een eenheid 

waarmee de snelheid van een schip wordt 

uitgedrukt. De Africa Mercy vaart gemiddeld 13 

knopen per uur. Dat is ongeveer 24 km per uur.

Dit bevel geeft de kapitein wanneer het onveilig is 

om aan boord te blijven. De alarmbellen gaan dan 

af en iedereen moet het schip verlaten. Op zee gaat 

dat via reddingsboten. Als het schip in een haven ligt 

moet iedereen via de loopplank het schip af.

Een kamer op het schip.

De keuken aan boord van een schip.

Een raampje aan boord van een schip.

Een instrument waarmee je de richting kan bepalen 

waar je naar toe wilt. De naald in een kompas wijst 

naar het noorden.

Bakboord

Diepgang

Knoop/zeemijlen
per uur

Schip verlaten

Hut/kajuit

Stuurbord

Kombuis

Patrijspoort

Kompas
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Meerkeuzevragen

Wat weet je nu nog?
Je hebt een heleboel gelezen en gezien. Hieronder staan een paar vragen om je geheugen te testen. 

Kijk eens of je het nog weet. De open vragen kun je ook met elkaar bespreken.

1.Wat is een ontwikkelingsland?

a. Een land dat ingewikkeld is. Dus een moeilijk land. 

b. Een land dat hulp nodig heeft om beter te worden. 

c. Een land waar je foto’s kan ontwikkelen.

2. Waarom hebben zoveel mensen onze hulp nodig?

a. Omdat iedereen genoeg geld heeft.

b. Omdat wij het leuk vinden hen te helpen.

c. Omdat er echt mensen ziek zijn.

3. Waarom kunnen ze zichzelf niet helpen?

a. Omdat ze het druk hebben.

b. Omdat ze geen ziekenhuis hebben.

c. Omdat ze geen geld hebben.

4. Wat betekent ‘Hau die bodi’ (Krio, Sierra 

Leone)?

a. We gaan met de boot.

b. Uch, daar gaat ie.

c. Hoe is het met jou?
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Open vragen

5.  Waarom zijn de mensen in ontwikkelingslanden arm?

6.  Wat kan het Westen (Nederland en Engeland bijvoorbeeld) doen, zodat de arme landen zichzelf wel   
 kunnen helpen?

7.  Zou je de mensen in de ontwikkelingslanden graag willen helpen als je kon? Hoe zou je dat 
 willen doen?

8.  Waarom spreken ze in Ghana Engels en in Togo Frans?

9.  Wat is de evenaar en waar ligt de evenaar?

10. Hoe komt het dat er in Afrika meer kinderen zonder vader of moeder zijn dan in Europa?

11.  Stel, je hebt 500 euro. Wat zou jij doen om te helpen?

12.  Waarom is het belangrijk om te kunnen lezen en schrijven?

13.  Hoe kan het dat zoveel ziektes voorkomen kunnen worden door schone toiletten en schoon water?

14.  Zoek de hoofdstukken Mattheüs 11, 25 en 28 eens op in de Bijbel. Wat leer jij hiervan?
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Tot slot
Je hebt veel kunnen lezen over de Africa Mercy en wat Mercy Ships allemaal doet. Natuurlijk 

kan een boekje nooit alles vertellen over hoe het in het echt nou allemaal is. Mercy Ships heeft 

ook een kantoor in Rotterdam om Nederland goed op de hoogte te houden van wat Mercy Ships 

doet, maar ook om spullen in te zamelen. Bij Mercy Ships Holland in Rotterdam kunnen mensen 

zich aanmelden voor werk op de schepen of op één van de kantoren aan wal. Er zijn altijd nieuwe 

mensen nodig.

Met je school kan er natuurlijk ook een project over de organisatie Mercy Ships gedaan worden. 

Misschien is dat een goed idee voor jouw school? Vraag het maar eens aan je meester of juf. Die 

mag ons altijd bellen.

Tijdens zo’n project kun je dan misschien een inzamelingsactie houden voor het werk van Mercy 

Ships en zo de arme mensen helpen in Afrika. 

Hier zijn een paar ideeën:
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•   Appeltaarten of pannenkoeken bakken  

 en die verkopen

•   Een spaarproject doen of zendingsgeld  

 sparen

•   Lege flessen verzamelen voor statiegeld

•   Auto’s wassen voor een bijdrage

•   Een rommelmarkt houden

•   Een muziek- of toneelavond houden

•   Een sponsorloop of andere 

 sportactiviteiten organiseren

Dit zijn maar een paar ideetjes. Er zijn er natuurlijk nog veel meer te bedenken. Als jij nog een 

ander goed idee hebt, laat het ons dan even weten!!



Puzzel mee!

ANKER
BOEG
LAADRUIMTEN
BREEDTEGRADEN
LENGTEGRADEN

DIEPGANG
BAKBOORD
ROER
SCHROEF
REDDINGSBOTEN

ZENDELING 
MERCYSHIPS 
ANASTASIS
STUURBOORD
SCHOORSTEEN

MACHINEKAMER
REDDINGSBOEI

Zoek de onderstaande woorden in de puzzel en streep ze door:

– van boven naar onder van links naar rechts

– van onder naar boven van rechts naar links
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Kleurplaat
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Zoek de verschillen
Het lijken precies dezelfde plaatjes. Toch zijn er heel wat verschillen. 

Kun jij de  11 verschillen  vinden?

Fo
to

 A
 

 
 

 
 

 
 

   
 F

o
to

 B
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Zoek de verschillen
Hieronder zijn verschillen omcirkeld. Heb jij ze allemaal kunnen vinden? Eerst zelf opzoeken op de 

vorige pagina!

Fo
to

 A
 

 
 

 
 

 
 

   
 F

o
to

 B
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Wat doen ze?
Kun jij nagaan wat de verschillende mensen doen? Vul het beroep in, op de stippellijntjes onder de foto. 

..........................................

..........................................

..........................................

Welke taak zou het beste bij jou passen aan boord van de Africa Mercy? 

Waaraan denk je?

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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Mercy Ships Holland
Ridderkerkstraat 20

3076 JW Rotterdam

info@mercyships.nl

010 - 4102877

www.mercyships.nl

Namens de duizenden mensen die door onze operaties zijn of worden 

geholpen, willen wij jou bedanken voor je geweldige bijdrage. Wij wensen 

je veel succes met jouw spreekbeurt of werkstuk. Het is belangrijk dat 

zoveel mogelijk mensen horen over het werk van Mercy Ships zodat 

meer mensen geholpen kunnen worden en een nieuwe kans krijgen op 

een goede toekomst. 


