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...omdat ieder mens kostbaar is

Maandelijkse nieuwsbrief - september 2018

‘IK ZAL NOOIT ZIJN GLIMLACH VERGETEN’

Een hartelijke groet uit Conakry in het West-Afrikaanse Guinee. De Africa Mercy ligt hier nu zo’n
vijf weken in de haven. Nu de patiëntenscreenings achter de rug zijn, is gestart met de operaties.
Alles is in volle gang hier op het ziekenhuisschip!
Mijn naam is Kees-Ake van Noppen, ik ben 24 jaar oud. Via deze brief geef ik u graag een kijkje in mijn leven
aan boord op de Africa Mercy. Dit voorjaar ben ik begonnen als vrijwilliger, in de rol mechanic/fitter. Ik ben
een soort klusjesman, een manusje van alles. Van het repareren van drukmeters met leidingwerk, het lassen van vloerpanelen in de machinekamer tot het repareren van een toilet of laderails in een hut. Als het
maar technisch is! Het hele schip is mijn werkplek, het is maar net waar ze me nodig hebben.
Druk, maar gezellig
Van tevoren had ik een voorstelling van hoe het hier zou zijn, maar het is zoveel beter dan ik had verwacht!
Het leven aan boord is een heel druk, maar ook een heel gezellig leven. Je woont op je werk met al je vrienden en collega’s. Het voelt af en toe aan als een grote familie, waarmee je in een drijvend dorp woont. Ik
vind het bijzonder dat je in alles wat je doet heel vrij je geloof kunt uitleven.
Het gevoel van community, gemeenschap, is heel groot. Iedereen staat
altijd voor
elkaar klaar.

‘We zijn allemaal kleine
schakels in het
grotere geheel’

Schakels
Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik hier dit
werk mag doen. Zonder kapitein wordt er
niet gevaren. Zonder artsen zijn er geen
operaties. Zonder technisch personeel geen
werkende generatoren, dus geen stroom.
Iedereen heeft een belangrijke functie om
het schip draaiende te houden. En, zonder
giften geen schip en medische hulp. U en ik
zijn allemaal kleine schakels in het grotere
geheel.

Rubain
Hoewel ik de patiënten elke dag zie, heb ik normaal gesproken in mijn
dagelijks werk niet veel direct contact met ze. Toch werd onlangs een
keertje mijn hulp ingeroepen, voor patiënt Rubain. Het rechterbeen van
deze 15-jarige jongen had een enorm groot been, door een aandoening die ‘reuzengroei’ heet. Eerst was geprobeerd het been operatief
te verkleinen, in de hoop dat hij er daarna weer mee zou kunnen lopen.
Na de operatie werd helaas al snel duidelijk dat hij nooit meer met zijn
been zou kunnen lopen. Een moeilijk besluit
volgde: zijn onderbeen werd tot net onder
zijn knie geamputeerd.

‘Lopen had hij jaren
niet gekund!’

Prothese
Vanwege zijn leeftijd was het heel lastig om hem een prothese te geven,
omdat hij nog in de groei was. Rubain zou er dan binnen enkele maanden uitgroeien. Het schip zou dan ook al weg zijn, dus wat konden we
doen? Er werd een kunststof mal gemaakt voor om zijn bovenbeen. De timmerman probeerde
er een houten stok aan te maken, maar dat werd niet stevig genoeg. Hij deelde dit probleem met mij aan de koffietafel.
Na een tijdje brainstormen begon ik aan een verstelbare aluminium prothese. Na een aantal dagen was hij klaar en kon
Rubain deze voor het eerst proberen. Ik zal nooit zijn glimlach vergeten tijdens zijn eerste stappen. Hij was zo gelukkig
en je zag dat hij diep van binnen voelde dat hij op de lange termijn weer
zou kunnen lopen. Lopen had hij jaren niet gekund!
Wonderlijk
Anderhalve week later hoorde ik dat Rubain al zijn eerste stappen
zonder looprek had gezet. Ik ben God zo dankbaar dat ik dit project heb
mogen doen. Het was wonderlijk hoe dit zo, door de hulp van
vrijwilligers met verschillende talenten, allemaal op z’n plek viel. De
bekende ‘Mercy Ships-spreuk’ kwam bij me op: je kunt niet de wereld
veranderen, maar wel de wereld voor één persoon.
Zo kunnen we vele honderden, duizenden patiënten helpen, ook de
komende werkperiode in Guinee. Dank u wel dat u hieraan bijdraagt!

P.S.

Ook dit seizoen wachten duizenden
mensen op een operatie. Helpt u mee dit
mogelijk te maken?

Een vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Kees-Ake van Noppen
Mechanic/fitter op de Africa Mercy

Heeft u zich al aangemeld?
Op 5 oktober vieren we 40 jaar Mercy Ships! We blikken dankbaar terug
op de impact van de afgelopen jaren en kijken vooruit naar de uitdagingen
die voor ons liggen. Het belooft een bijzondere avond te worden! Zangeres
Joke Buis, zandkunstenaar Gert van der Vijver en pianist Dywel Braaf
zijn ook van de partij. Presentator is Jan van den Bosch. Special guest is
Carys Parker, die tot haar 18e aan boord opgroeide. Van harte welkom
op 5 oktober, vanaf 20.00 uur in de Basiliek in Veenendaal. Neem gerust
uw familie en vrienden mee! Meld u aan via mercyships.nl/40jaar en
gebruik de persoonlijke code op de voorkant van deze brief. Tot ziens!

