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“Some went out on the sea in ships; 

    they were merchants on the mighty waters. 

They saw the works of the LORD, 

    his wonderful deeds in the deep.”  

                                    -Psalm 107 

 

De Noord-Atlantische Oceaan bevaren: heen en weer 
deinen terwijl je loopt, zit, staat, slaapt of geniet van 
het uitzicht. Dagen niks meer zien dan een eindeloze 
zee, waar je niet uitgekijkt van raakt. Een kerkdienst 
op het ‘dak’ van het schip, omringt door de oceaan. 
Borden en stoelen die heen en weer schuiven. 
Dolfijnen, walvissen en schildpadden rondom het 
schip. Tijd hebben voor reflectie, en verheugen op de 
toekomst.  

Dit betekende ook dat we afscheid hebben moeten 
nemen van de Africa Mercy. Mijn thuis van de 
afgelopen maanden. Dat was best zwaar! Met een 
lach, een traan en veel knuffels gingen we uit elkaar. 
Een grote familie, nu op twee schepen. Twee schepen, 
die op een ander ritme hun werk zullen vervullen. Dit 
was dus de laatste keer in de voorzienbare toekomst 
dat we fysiek samen waren. Bij de afscheidsceremonie 
hebben de 2 kapiteinen reddingsboeien uitgewisseld, 
waar alle bemanningsleden hun naam op hadden 
geschreven. De AFM vaart met de GLM mee, en de 
GLM vaart met de AFM mee. God’s missie vervullen in 
Afrika. 

 

 

 

De foto’s: De Africa Mercy, mijn 1e schipsthuis; de Global 
Mercy, mijn 2e schipsthuis 
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Om maar even een algemene timeline te geven: 1 Oktober 

vloog ik naar Senegal, om aan boord te gaan van de Africa 

Mercy. Initieel zou dat drie maanden zijn. Toen de 

fieldservice voorbij was, alle operaties gedaan waren, 

voeren we naar Tenerife. Daar lag de Global Mercy, ons 

nieuwe zusje. Ik had inmiddels mijn contract verlengt, en 

ging 2 weken op verlof naar Nederland. Toen ik terug kwam 

verhuisde ik, en zo’n honderd anderen van de Africa Mercy 
naar de Global Mercy. We voeren terug naar Senegal, met 

honderden operaties op de planning. Dit jaar zijn er niet 

alleen patienten uit Senegal, maar ook uit het land er naast, 

de Gambia.  

De afscheidsceremonie wil ik toch wat meer over vertellen. 

Bij zonsondergang verzamelden we ons op de dock, tussen 

beide schepen in. Dit was het laatste moment samen, die 

we gebruikten voor worship. Het was mooi, verdrietig, en 

het versterkte de band tussen beide schepen. Nadat 

iedereen hun naam op de reddingsboei van ‘hun’ schip had 
geschreven, werden de boeien uitgewisseld. Een stukje 

AFM is bij de GLM tijdens de field service in Senegal, en een 

stukje GLM is bij de AFM, tijdens shipyard.  

Een vast ritueel tijdens de sail is een firedrill. Mocht er iets 

gebeuren op zee, dan moet iedereen weten wat die moeten 

doen. Dit zorgt voor hele mooie ‘ik moet blijven doorlopen 
maar ik wil ook even een foto maken met een reddingsvest 

om’ selfies.  

Ook deze sail hebben we een nacht buiten geslapen! We 

hadden toestemming gevraagd aan de kapitein om bovenop 

de stuurhut onze hangmatten op te hangen. Wat hadden 

we een mooi plekje! Heen en weer deinend hebben we echt 

heel lekker geslapen. 

 

 

 

De foto’s: afscheidsceremonie; fire drill; nacht in een hangmat 
slapen 
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En toen waren we terug in Senegal!  

Het is echt mooi om terug te zijn, maar ook confronterend. Dakar is 

nog steeds een stad met twee gezichten. Aan de ene kant de 

prachtige stranden, hotels, restaurants, treinstations en versierde 

stoeptegels. Maar tussen al dat mooie staan ingestorte gebouwen, 

hebben mensen geen (veilig) huis, geen eten, geen medische zorg. 

Kleine kinderen bedelelen, en hangen de hele dag wat rond in de 

stad.  

Deze missie is zo mooi, en het voelt echt alsof ik hier hoor. Dat was 

vanaf het moment dat ik voor het eerst op het schip aankwam al zo, 

en is nu, op een ander schip nog steeds zo. Daarom heb ik besloten 

dat ik tot Juli blijf. De positie waar ik in zat, in het Sales team, had een 

positie open.  

Tot op een middag de hoofd receptionist naar mij toekwam. Ik had al 

eens gezegt dat ik wel getrained wilde worden, zodat ik af en toe zou 

kunnen helpen bij receptive. Bijvoorbeeld zodat zij even konden eten, 

of even een pauze hebben. Zij vertelde dat er met spoed een nieuwe 

receptionist nodig was, omdat iemand anders niet kon komen. En 

vroeg of ik dat misschien wilde doen. Na er even over na te denken 

wist ik wat ik ging doen, de receptie in.  

Inmiddels draai ik al een paar weken shifts in receptie. Onze grootste 

taak is het fire panel. Als er ergens een brandalarm afgaat, moeten 

wij dit aan de juiste mensen doorgeven, en als het nodig is het alarm 

laten afgaan en zorgen dat iedereen veilig is. Daarnaast doen wij ook 

alle ‘normale’ receptietaken. Het embarken en disembarken van 

mensen hoor took bij de taken. Werken in receptie betekent ook 

shifts draaien. Van 7 tot 3 uur, de ochtendshift, van 3 tot 11 uur, de 

avondshift, en van 11 tot 7 uur, de nachtshift. De dag nacht ritme 

tijdens nachtshifts is uitdagend, maar gaat gelukkig erg goed.  

Dat was het wel weer :) 

 

 

De foto’s: de Global Mercy in de haven van Dakar; Dakar op een 
gemiddelde dag (veel stof in de lucht); de eerste patienten arriveren 
aan boord; het moment dat ik mijn epauletten kreeg  
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