
Help mee als vrijwilliger 
en beleef een 
onvergetelijke 
ervaring!



Graag 
helpen we 

je om je zo goed 
mogelijk te oriënteren. 

Wat komt er zoal bij kijken? 
Hoe is het leven op het schip? En 

wat voor werk kun je doen? In deze 'Kom 
aan Boord' nodigen we je uit op het schip. 

Laat je inspireren en verrassen door de verhalen 
van vrijwilligers en patiënten. Wie weet zien we jou 

binnenkort aan boord!

De Africa Mercy vaart op uitnodiging van de regering van een 

land naar een havenstad in Afrika om daar voor een periode van 

tien maanden gratis medische hulp en training te geven. Een 

ziekenhuisschip met 400 bemanningsleden uit ruim veertig landen. 

Totaal zo'n 1.200 mensen per jaar (van wie 80 Nederlanders), in meer 

dan 150 verschillende functies. Ieder bemanningslid betaalt eigen 

reis en verblijf en werkt zonder salaris te ontvangen.

Om 
daadwerkelijk de 

loopplank op te gaan, om 
patiënten persoonlijk in de ogen te 

kijken, zijn ervaringen die geen enkele 
nieuwsbrief jou kan meegeven. Wil je niet 

al te lang gaan? Kom voor een paar 
maanden! Ik kan je garanderen 

dat je leven nooit meer 
hetzelfde zal zijn!

 Kapitein Jan Tuinier

Nooit eerder heb ik 
zulke goede mensen ontmoet 

als de mensen van Mercy Ships. 
Ze kenden mij niet, maar behandelden 
me als hun beste vriend. Ze hebben 

heel goed voor me gezorgd!
Patiënte Vololonirina

Mercy Ships heeft 
echt mijn gezondheid, 

mijn gedachten, mijn leven 
veranderd. De bemanning heeft me 

hoop gegeven op een  
beter leven.

Patiënte Sahondra

Neem een kijkje 
aan boord!  ►►►
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Leuk dat je 
erover nadenkt 
om mee te gaan 
met Mercy Ships!



Kostbare 
    mensen helpen

Veel patiënten hebben aandoeningen en ziektes als tumoren, staar of 
misvormde benen. De meesten van hen hebben geen toegang tot medische 
zorg of kunnen het niet betalen. Mercy Ships biedt hun gratis operaties. 
Iedere vrijwilliger op het schip is belangrijk in het behandelingsproces. 
Iedereen is een schakel in het grote geheel. Van de praktische technici tot 
de gespecialiseerde chirurgen. Allemaal voor hetzelfde resultaat: hoop en 
genezing voor iedere patiënt! Omdat ze allemaal kostbaar zijn in Gods ogen.

Waarom zou je meegaan?

 ► Een onvergetelijke ervaring

 ► Mensen in nood hebben je nodig

 ► Goede begeleiding voor en tijdens de reis

 ► Staat goed op je CV

Je leeft hier op een drijvend dorp. We werken 
hier zonder loon te ontvangen. Ons salaris zit 
hem in de dankbaarheid van de patiënten die 

geestelijk of lichamelijk weer 
gezond zijn geworden. 

Daar kan geen geld 
tegenop.

Jan Tuinier, kapitein

De eerste keer was voor mij 
een sprong in het diepe. 

Ben ik er wel geschikt 
voor? Is m'n Engels 
wel goed genoeg? 
Maar ik dacht: ik 
waag het toch! En 

daar heb ik geen spijt 
van gehad! Het werken bij 

Mercy Ships is me uitermate 
goed bevallen. Je gaat naar Afrika om iemand 
te helpen, maar je wordt misschien zelf nog 
wel meer geholpen.

Aafke Wiersma, anesthesieassistente

De handen en voeten 
zijn van Jezus en zo 
de liefde verspreiden 
die God heeft voor 
mensen. Daar hebben 
wij graag onze vakantie 
voor over, want het draait 
niet om ons, maar om onze medemens.

Annette van der Beek, pack-up team 

Wat zeggen de vrijwilligers?
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Doel v
an 

je avontuur:



Hoe zijn jullie bij Mercy Ships terechtgekomen?
Petra: Corné had het al lange tijd op zijn hart 
om te gaan. Ik had er geen rust over. We baden 
er samen veel voor. Op een gegeven moment 
kwam bij ons de doorslag en wisten we ons 
allebei geroepen.
Corné: Het was een stap uit onze comfortzone. 
We moesten alles achterlaten. Je zit aan veel 
dingen vast van thuis. Ook is het voor ons een 
blijvend proces te leven in afhankelijkheid van 
God. 

Hoe is het leven als gezin op het schip?
Petra: In het begin was het moeilijk. Alles is in 
het Engels. Hierdoor kun je niet meteen in je 
eigen taal dingen duidelijk maken. 
Corné: Ook is er minder ruimte om je terug te 
trekken. We hebben wel een eigen plek, maar 
zijn het grootste deel van de dag onder de 
mensen.

Hoe is het voor de kinderen?
Corné: Zij pasten zich moeiteloos aan. Ze 
hebben bijna geen herinneringen aan 
Nederland.
Petra: Ze worden op een mooie, sociale 
manier gevormd doordat ze in aanraking 
komen met de armoede en de patiënten.

Hoe komen jullie aan inkomsten?
Corné: God is trouw, dat heeft hij ook in 
de financiën laten zien. Dat is heel erg 
bemoedigend. We hebben een betrokken 
achterban. We zijn lid van een kleine 
huisgemeente en versturen per 
kwartaal een nieuwsbrief naar 
tweehonderd mensen.

Wat is jullie belangrijkste motivatie?
Petra en Corné: Wij willen op een tastbare 
manier het Evangelie van Jezus Christus 
uitdragen. We zijn zo gezegend en willen de 
keuze maken om verschil te maken.

Jullie toekomstplannen?
Corné: We gaan naar Benin in de zomer voor in 
ieder geval een jaar. We wachten tot de Heer 
ons duidelijk maakt welke missie er
na Mercy Ships voor ons is.
Petra: We merken dat we steeds meer
leren vertrouwen en in het centrum van Zijn wil 
willen leven, waar dat dan ook mag zijn.

'Het is een blijvend proces 
te leven in afhankelijkheid'
Corné en Petra Blom zijn samen met hun drie kinderen al vanaf 2013 actief op de Africa Mercy. 
Corné geeft leiding aan het personeel van onder andere de operatiekamers en medische 
techniek. Petra werkt vijf ochtenden mee met de training en opleiding van lokale medische 
professionals. 

Hoe hoorde je voor het eerst over Mercy Ships?
Via een vriend die nog steeds op het schip 
werkt. Vijftien jaar geleden vertelde hij me er 
over. Eerst dacht ik dat het niets voor mij zou 
zijn: veel te avontuurlijk. Op een vakantie in 
Thailand kwam ik in aanraking met armoede 
en ik merkte dat ik meer wilde betekenen voor 

anderen. Ik kwam uiteindelijk uit bij 
Mercy Ships.

Wat is je taak?
Ik was verpleegkundige en werkte 

in de orthopedie. Nu stuur ik het 
team van geestelijke verzorgers aan, 

om samen met hen om de patiënten 
heen te staan door gebed, een luisterend 

oor en advies.

Waarom ben je dit werk gaan doen?
Ik wilde altijd al verpleegkundige worden en 
hield als tiener al erg van kinderen. Ik houd van 
mensen helpen en wil hun verhalen horen. Als 
je hoort waar sommige patiënten doorheen 
gaan en hoe ze veracht en verworpen zijn, besef 
ik hoe belangrijk het is er voor hen te zijn.

Is er een specifieke patiënt die je hart heeft 
geraakt?
Er zijn er zoveel die ik niet meer vergeet, maar 
als ik er één zou moeten kiezen is dat Minette. 
(zie foto). Door een tumor in haar nek was haar 
totale leven verwoest. Haar familie verwierp 
haar en niemand durfde haar aan te raken. Het 
was bijzonder om te zien hoe ze opbloeide. Als 
een bloem die openklapte. Door haar periode 
aan boord kwam ze tot geloof. Het raakt me 
iedere keer weer om te zien wat God doet in 
mensenlevens.

Wat wil je tegen mensen zeggen die er over 
nadenken om aan boord te gaan?
Het is hier geweldig en een voorrecht om er te 
werken. Ik wil anderen aansporen om te komen. 
In het begin was ik ook terughoudend, maar het 
is bemoedigend te weten dat God je roept. Het 
valt soms zwaar zo ver van huis te zijn, maar 
overwin je angst, want het is hier geweldig. 
Iedereen is nodig.  Het is bijzonder om te zien 
dat zoveel mensen van over de hele wereld 
bij elkaar komen en hun leven toewijden om 
zich uit te strekken naar mensen die leven in 
armoede.

'Er zijn zoveel 
patiënten die ik 
niet meer vergeet'

Agnes Pen stuurt als 
teamleider 'Hospital 
Chaplaincy' het team van 
geestelijk verzorgers aan. 
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AFRICA MERCY

AFRICA MERCY

AFRICA MERCY

Voorbereiding
Als bemanningslid betaal je kost en inwoning. Vooral als je voor 
een langere periode aan boord gaat, is het daarom van belang om 
een achterban te hebben die jou ondersteunt. Onze HR-afdeling 
staat voor je klaar om je advies te geven over deze en andere 
zaken. Ook kun je veel tips vinden op het vrijwilligersplatform 
MyMercy (mymercy.mercyships.org, Engelstalig). Voor de ultieme 
voorbereiding raden we je ons introductieweekend aan, dat twee 
keer per jaar wordt gehouden op een schip op de Nederlandse 
wateren (mercyships.nl/IMS). 

Aankomst
Als je door het aanmeldingsproces (zie pagina 
11) bent gekomen, je de nodige formulieren hebt 
ingevuld, je inentingen hebt geregeld en je ticket 
geboekt, kan de reis naar Afrika beginnen. Eenmaal 
aan boord word je hartelijk verwelkomd en krijg 
je een rondleiding en allerlei instructies zodat je 
de volgende dag meteen aan de slag kunt. Maar 
eerst...

Slapen
Je krijgt een kamer toegewezen die je moet delen met drie 
tot negen andere bemanningsleden. Dat is erg gezellig, 
maar betekent wel dat je niet veel ruimte hebt en er 
weinig privacy is. Houd daar rekening mee. Je deelt ook de 
badkamer met toilet. Voor het douchen geldt: maximaal twee 
minuten. Ga je als echtpaar of gezin aan boord, (beperkt 
plaats) dan krijg je wel een eigen kamer toegewezen.

Eten
Voordat je aan het werk gaat, eerst een ontbijt. 
Alle bemanningsleden kunnen in de dining 
room terecht voor de (gevarieerde) maaltijden, 
op vaste tijden. Daarnaast kun je aankopen 
doen in de Ship Shop. En wist je dat we zelfs 
een Starbuckscafé aan boord hebben?

Werken
De werktijden en het aantal werkuren per week verschillen per 
functie en periode. Een bemanningslid werkt gemiddeld 40 
uur per week. Klinkt misschien veel, maar je hoeft bijvoorbeeld 
geen boodschappen te doen, eten klaar te maken en je bent 
binnen een minuut op je werk! Alles is in het Engels, wat 
waarschijnlijk even schakelen zal zijn. Je werkt samen met 
mensen uit allerlei culturen. Een 9-tot-5-mentaliteit kennen ze 
aan boord niet, je helpt elkaar waar nodig. 

Vrije tijd
Buiten werktijd kun je op het schip van alles doen: bijvoorbeeld naar de bibliotheek, 
de kapsalon, het zwembad, op bezoek bij de patiënten of contact onderhouden met 
het thuisfront via de wifi aan boord. Ook heb je de gelegenheid om met elkaar de 
stad in te gaan of voor een meerdaagse trip verder het land in. Veel vrijwilligers 
gaan regelmatig mee met de Mercy Ministries: op bezoek bij lokale organisaties in 
de omgeving, om bijvoorbeeld te helpen in een dovenschool of een kinderhuis. 

Geloof
De Africa Mercy wordt bewoond door mensen die afkomstig 
zijn uit allerlei landen, culturen en kerken. Gelovig of niet, ze 
vinden elkaar in het voorbeeld van Jezus. Op je afdeling en 
community-breed worden regelmatig bijeenkomsten (met 
gebed, Bijbelstudie, aanbiddingsliederen) gehouden, waarbij 
je wordt verwacht. Op zondagochtend houden we geen 
dienst, zodat je de gelegenheid hebt om een van de lokale 
kerken te bezoeken.

Enthousiast? Kijk op de volgende 
pagina voor de mogelijkheden!

Hoe ziet het leven aan boord eruit?
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Op de Africa Mercy zijn meer dan 150 verschillende posities. Hier volgt een globaal overzicht. 
De volledige lijst (met urgente vacatures) vind je op apply.mercyships.org.

Wat kun jij doen aan boord?

Medisch

 ► medisch specialisten 
 ► verpleegkundigen  
(IC, OK, kinderaantekening)

 ► tandartsen
 ► tandartsassistenten
 ► anesthesie-assistenten
 ► sterilisatie-assistenten

Maritiem

 ► officieren
 ► machinekamerpersoneel
 ► bouwkundigen
 ► loodgieters
 ► elektriciens
 ► lassers
 ► timmermannen

Diversen

 ► huishoudelijk en 
magazijnpersoneel

 ► keuken/eetzaalpersoneel
 ► managers
 ► koks/bakkers
 ► secretarieel personeel
 ► computerspecialisten
 ► receptionisten

Weet je het nog 
niet zeker?

 ► Neem contact op met Alize van der 
Wolf via hr@mercyships.nl of 010-
4102877. Je kunt ook op afspraak 
langskomen in Rotterdam om eens 
rustig de mogelijkheden met ons door 
te spreken. We zijn er voor jou! 

 ► Lees nog wat verhalen van andere 
vrijwilligers op mercyships.nl/
vrijwilligers. 

 ► Meld je aan voor het Europese 
introductieweekend dat twee keer per 
jaar (april en oktober) wordt gehouden 
in Nederland. Je krijgt uitgebreid 
informatie over Mercy Ships en ook is 
er tijd voor een persoonlijk gesprek met 
ervaren Mercy Shippers om je situatie 
door te spreken. Juist als je het nog 
niet zeker weet, is dit weekend heel 
geschikt. Meer info: mercyships.nl/ims. 

 ► Ook op het internationale platform 
myMercy (mymercy.mercyships.org) 
is veel informatie te vinden en kun 
je terecht met je vragen. Wil je niet 
binnenkort, maar over langere tijd aan 
boord? Via dit platform blijf je op de 
hoogte over de actuele vacatures en 
nieuws (ook van het nieuwe schip).

Ben je niet in de gelegenheid om te gaan? 
Wellicht iemand in je omgeving wel. Geef 
dit boekje door!

Meld je aan 
in vijf stappen! 

1. Aanmeldingsformulier 
Vul het aanmeldingsformulier in op  
apply.mercyships.org. Ga bij de procedure 
(van het aanmelden tot aan boord gaan) 
uit van minimaal een half jaar. Hou bij de 
aanmelding rekening met de planning 
van het schip: van augustus-mei is de 
werkperiode, van juni-juli is het schip 
voor onderhoud bij een werf of in 
droogdok. Maar het hele jaar door hebben 
we vrijwilligers nodig! 

2. Plaatsing 
Onze Amerikaanse collega's, die de 
plaatsing op het schip regelen, zullen 
contact met je opnemen. Na een aantal 
weken ontvang je een e-mail met 
beschikbare data. Ook kun je bij het  
Nederlandse kantoor terecht met je 
vragen. 

3. Toelating  
Je ontvangt een officiële acceptatiebrief 
wanneer het aanmeldingsproces is 
afgerond. 

4. Voorbereiden 
Daarna kun je aan de slag met je 
vaccinaties, tickets en het nodige 
papierwerk dat ingevuld moet worden 
voor je daadwerkelijk aan boord kan gaan. 

5. Naar het schip 
En dan, op naar de Africa Mercy. 
Adventure is out there!
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Vanya (10) uit Madagaskar werd aan boord geopereerd aan haar benen. 
Ze gaat een nieuwe toekomst tegemoet! 



Mercy Ships Holland
Tel. 010-4102877
info@mercyships.nl
www.mercyships.nl
IBAN: NL40 RABO 0356312151

twitter.com/mercyshipsnl                     facebook.com/mercyshipsholland

 

myMercy: 
mymercy.mercyships.org

Sta jij hier
binnenkort 

tussen?

Meld je aan! 
apply.mercyships.org


