
Nieuwsbrief 17 maart 2023 Eeke’s reis met Mercy Ships 

 

Hallo supporters 

De kop is eraf!  5 maart ben ik aangekomen in Dakar waar ik 

als  kinderverpleegkundige op het schip “the Global Mercy” in 

Senegal mag dienen!!  

De eerste dagen waren intensief en ik had werkelijk geen puf om een nieuwsbrief te maken. Er is veel 

info en alles is nieuw. Veel indrukken opgedaan. Niet alleen op het schip maar ook daarbuiten. Mijn 

Engels is best aardig maar kost best wel veel energie. Na de 2e trainingsdag heb ik meer dan 14u 

geslapen       De hoeveelheid werk die ik vooraf moest doen en nu nog steeds (allerlei protocollen, e-

learnings e.d) is nog steeds niet in verhouding met de tijd die ik ga, maar ik vermoed wel met de 

ervaring. De meeste mensen raken uiteindelijk ‘besmet’ met het Mercy Ships virus, dus wie weet. 

De eerste week voelde als overleven. Het was nog hard werken om me e.e.a. eigen te maken en een 

weg te vinden op het grote- 12 deks- schip. Ik had het gevoel niet zoveel te kunnen bijdragen, maar ik 

verwachtte wellicht teveel van mezelf. Van iedereen die hier langer is, dat iedereen hier door heen 

gaat.   

Vandaag gesproken met iemand van ‘Chaplancy’ (soort pastoraal werker), die me even heel duidelijk 

maakt dat het wel 2 maanden duurt voordat je ingewerkt bent (Ha ha, en dan te bedenken dat dat 

precies de tijd is, dat ik hier ben    ), dus ja, wat verwacht ik nou van mezelf? Het schijnt nooit 

helemaal te wennen. Ze zei ook: bedenk dat je niet alleen moet wennen aan een nieuwe baan, maar 

ook je woning en de mensen zijn nieuw. Oh ja, is ook zo    Maar het is wel een veilige omgeving, 

waarin je kwetsbaar mag zijn en waarin we allemaal in het zelfde ‘schuitje zitten’ en het zelfde doel 

voor ogen hebben: Leven, hoop en genezing brengen aan de mensen! 

Het is trouwens niet alleen nieuw en spannend voor mij, maar ook voor degenen die al hier langer 

werken, want sinds dit schip ook pas voor het eerst operabel. Maandag 6 maart begon de dag met 

opening en gebed. Iedereen was opgewonden: hoe zal het gaan, zal alles werken? Een grote operatie 

staat er op het programma: Een jong kind wiens gezicht is ‘aangevreten’ door een vleesetende 

bacterie, krijgt een grote operatie (o.a. wordt zijn tong voor een tijdje tegen zijn gehemelte aangeplakt 

en krijgt hij een trachea canule) en moet hij vervolgens nog 4 maanden blijven en een heleboel 

operaties ondergaan (waarin ze o.a. de tong doorsnijden en de onderste helft weer gaat dienen als 

een tong). Het meest schrijnende vind ik dat heel veel operaties niet nodig zouden hoeven zijn als 

mensen maar toegang hebben tot goede voorzieningen, gezondheidszorg en goed voedsel. Dit kind 

had bijvoorbeeld goed behandeld kunnen worden met antibiotica.  

Een voorbeeld van hoe levens-veranderend  (of beter: leven-gevend) een operatie kan zijn, kwam van 

een van de trainers. Een vrouw met een gezwel kreeg de avond voor de operatie bezoek van de chirurg. 

Aan het einde van het gesprek, legde de arts een hand op haar schouder en zei: “ik zie u morgen na de 

operatie”. De vrouw barstte in huilen uit. Bleek dat ze al 20 jaar niet was aangeraakt omdat men bang 

was om diezelfde aandoening te krijgen. Mensen hier hebben gewoon geen leven als ze iets mankeren! 

Ach en dan zijn alle problemen die ik heb, maar kleine probleempjes. En dit soort verhalen houden me 

gefocust op de missie, samen met alle mensen hier op het schip en met alle sponsors!! 

 



Het leukste vind ik het contact met de patiëntjes. Hier wordt ook echt rekening mee gehouden in de 

dienst. Er is s middags een overlap van 1.5 uur zodat de dagdienst met de patiëntjes naar buiten kan 

om te spelen.  

Ondertussen probeer ik de locale taal (Woolof) een beetje te leren. Superleuk! Daar krijg ik energie 

van en het verbindt enorm. 

 

Het ‘bankaccount’, mijn persoonlijke bankrekening (en tevens ANBI nummer) bij Mercy Ships, is 

eindelijk rond!! Wow (= Yes in Wolof)  

Dank voor ieder die de gift al over gemaakt heeft op mijn bankrekening of contant.  

Dank voor ál jullie support: jullie belangstelling, gebeden, het meedenken en meedoen. Het voelt als 

een warm bad en dat we het samen doen. Dit was me echt nooit alleen gelukt! Speciaal dank aan mijn 

collega’s, die mij de gelegenheid hebben gegeven om er 2 maanden tussen uit te kunnen      

 

Jërëjëf ( Wolof voor Thanx ) 

Lieve groet, Eeke Deelstra 

ejdeelstra@gmail.com    06-40992035 

Polarsteps: https://www.polarsteps.com/EekeDeelstra/6664578-sponsorfietstocht/56754715-

dakar?s=afd59cab-031d-4607-a8e4-eb5a3e2db59c 

Bemanningspagina Mercy Ships http://www.mercyships.nl/bemanning 

Een gift overmaken kan rechtstreeks (of vanaf volgende week via de bemanningspagina): 
IBAN: NL75ABNA0411467778 
t.n.v.: Mercy Ships Holland 
o.v.v: #designationcode 6068 EJ Deelstra 
De code moet vermeld worden bij een persoonlijke gift die voor mij bestemd is! 

Op mijn eigen bankrekeningnummer kan ook nog steeds:  

NL 43ABNA0498725383 t.n.v. EJ Deelstra  o.v.v. gift Mercy Ships 

 

                                                   Wat je voor de minsten doet, dat doe je voor Mij. Mattheus 25:35-40 

 
Disclaimer: dit is mijn verhaal en ik probeer met respect over iedereen en alles eerlijk te vertellen, maar het blijft mijn verhaal. Mocht je info 

willen doorgeven dan hoop ik ook dat je hier rekening mee houdt. Voor meer info verwijs ik naar de website van Mercy Ships of onderstaand 

filmpjes 

 Mercy Ships (131) Het verhaal van Mercy Ships - YouTube 

De eerste patiënt ooit op de Global Mercy https://youtu.be/kUjUtJppZXs  
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