
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vrienden, familie, kennissen, collega’s en de rest, 

 

Hier mijn eerste update over mijn reis met Mercy Ships. 
Over een paar weken vertrek ik naar Tenerife om aan boord te gaan werken van de 
Africa Mercy (📷). Het huidige plan is dat ik 18 maanden aan boord zal werken in de 
logistiek/bevoorrading. Dit is al heel lang mijn droom en ik kijk heel erg uit naar mijn tijd 
aan boord. Het is niet de eerste keer dat ik aan boord van de Africa Mercy ben; in 2018 
heb ik bij een open dag een rondleiding gekregen (📷). Ik heb dus enig idee waar ik 
terecht ga komen. Aan de andere kant zal ik ongetwijfeld enorm veel nieuwe dingen 
tegen gaan komen en meemaken. Ik ben hier heel enthousiast over vertel er graag over. 
Vind je het leuk om op de hoogte te blijven en toekomstige nieuwsbrieven te krijgen? 
Laat het me maar weten.  
 
Rik 

Mercy Ships 

Mercy Ships is een hulporganisatie die werkt aan het verbeteren van de 

medische zorg in Afrika. Dit gebeurt met behulp van een ziekenhuisschip (de 

Africa Mercy). De Africa Mercy wordt ingezet om in een stad in West-Afrika 10 

maanden lang gratis medische zorg te bieden en lokaal medisch personeel op te 

leiden. Mercy Ships streeft ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, om hoop 

en genezing te brengen naar de vergeten armen. 

#0 In den beginne 

📅 Planning 
✈ 5 oktober vlucht naar Tenerife 
🛳 januari 2021 vaart naar Dakar, Senegal 
✈ 4 april 2022 vlucht naar Amsterdam 🏠 

“Medische zorg voor 

ieder mens” 

Gran Canaria, 2018 Africa Mercy 



 

 

Tot die tijd 

De geplande vertrekdatum is 5 oktober, dat duurt dus nog even. 

Ik heb inmiddels mijn laatste werkdag bij BLIS.digital gehad 🤙 

In de periode voordat ik vertrek ben ik bezig met de laatste voorbereidingen 

zoals verzekeringen, uitschrijving uit de gemeente, inkopen doen en alles in 

Nederland netjes afronden en achterlaten. Daarnaast geniet ik ervan om nog 

met veel mensen af te spreken en vermaak ik me verder door te sporten bij 

CrossFit Ridderkerk 💪, spelletjes te doen, helpen bij het World Servants Festival 

en een duikcursus te doen. Verder ben ik me alvast aan het inwerken bij Mercy 

Ships Holland (📷) waar ik in het magazijn help. Dus hier alles inpakken en op de 

Africa Mercy alles weer uitpakken. Ik denk dat de tijd voorbij zal vliegen! 

WhatsApp 
Ik heb er lang over nagedacht en ervoor gekozen om binnenkort (begin oktober) 
te stoppen met WhatsApp. Niet omdat ik geen contact wil, wat dat vind ik juist 
heel leuk! 
De 2 belangrijkste redenen om te stoppen met WhatsApp zal ik uitleggen. 
1. WhatsApp is van Facebook. Ik ben het totaal niet eens ben met de manier 
waarop Facebook handelt. Los van of de producten goed of niet goed zijn is de 
manier van zakendoen iets wat totaal niet past bij wat ik belangrijk vind. Het is 
naar mijn idee dus ethisch een bedrijf waar ik niets mee te maken wil hebben. 
2. Een andere reden is dat er een goed alternatief is, namelijk de app Signal. 
Dit is in gebruik grotendeels hetzelfde en heel makkelijk om te gebruiken.  
Het is gratis te downloaden op www.signal.org/download 
 
Contact 
Wil je je in- of uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Laat het me maar weten. 
Heb je vragen of opmerkingen? Stel ze gerust! 
Je kan me bereiken via rik70@protonmail.com 👋😃 


