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De laatste update is al even geleden, dus het is wel weer 
tijd! In de tussentijd is er van alles gebeurd, waar ik jullie 
graag meer over wil vertellen. 
 

Het meest impactvolle was toch echt wel het bezoek aan 
het HOPEcenter! Hier verblijven de patiënten voor hun 
operaties, en sterken ze aan na hun operaties. Het werk 
van Mercyships, en de reden dat wij hier zijn is dus heel 
erg goed te zien hier! HOPEcenter is natuurlijk een hele 
mooie naam, maar het staat ook nog voor iets, Hospital 
OutPatiënt Extension center.  

 
Het centrum is een stukje Dakar in, dus niet op het schip. 
Na onze aankomst kregen we eerst een rondleiding. 
Veel afdelingen die wij op het schip hebben, zijn er hier 
ook. Een galley, waar het eten wordt gekookt, een dining 
room waar het eten geserveerd en gegeten wordt, en ga 
zo maar door. Daarna mochten we met de patiëntjes 
spelen! Pre en post-operatie speelden door elkaar, 
iedereen even vrolijk. We hebben memory gespeeld, 
van handschoenen ballonnen gemaakt, daarmee 
gevoetbald, en onze nagels (en vingers, armen en 
kleding) zijn gelakt! 

Het was geweldig om zo God’s werk te zien, waar wij 
een klein beetje aan mee mogen helpen. Bringing hope 
and healing to the worlds forgotten poor.  
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De foto’s:  
Het schilderij waar alle patiënten aan mee 
hebben gewerkt, door hun vingerafdruk te 
plaatsen; deck 7 time met patiënten; en 
als laatste onze gelakte nagels 



 

 

 

 

 

 

 

In Senegal krijgen wij al onze verse producten van 
Willie’s farm. Hij groeit hier op een organische manier 
allerlei groente en fruit. Dat is in tegenstelling tot hoe 
er hier normaal gezien eten wordt geteeld. Overal 
waar we konden kijken groeide er groente en fruit. 
Van heel veel fruit had ik nog nooit gehoord voordat 
ik naar Afrika kwam! De kippen, varkens en andere 
dieren krijgen ook geen hormonen, of standaard 
antibiotica. Op de AFM, de Africa Mercy, gooien we 
onze etensresten in een aparte prullenbak, en dit 
groene afval gaat naar Willie’s varkens! 

Zijn dieren zijn ook free range, wat betekent dat ze 
vrij mogen rondlopen over het gebied. Een paar jaar 
geleden zijn er zelfs ook bijen bijgekomen! De honing 
hiervan, en andere producten die op de farm geteeld 
of gemaakt worden, verkoopt hij.  

Van alle afval, dorre bladeren en andere resten wordt 
compost gemaakt. Je ziet al het dorre materiaal 
veranderen in vruchtbare grond! 

Dit alles wordt op een total andere manier gedaan 
dan men gewend is. Om mensen meer te leren 
hierover geeft Willie bijvoorbeeld uitleg op 
(basis)scholen.  

Het was heel interessant om te zien waar al ons eten 
nu vandaan kwam! In het midden van alle hitte, al het 
zand, was een (in de schaduw best koele) groene 
oase. Klein beetje verbrand wel aan het einde van de 
dag, ondanks dat ik mij wel 4 keer had ingesmeerd. 
Ach ja, je bent in Africa he, wat verwacht je :) 

 

 

 

De foto’s zijn allemaal van de farm 
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En toen kwam er een einde aan onze field service tijd 
in Senegal! Alle operaties zijn gelukt, alle patiënten zijn 
naar huis. Levens zijn verandert! 

Dit betekent ook dat we Senegal achter ons moesten 
laten. We vertrokken naar Tenerife! Daar wordt 
onderhoud gedaan aan het schip, en is er een 
rustperiode. De sail was echt zo mooi! Iedere dag 
konden we een prachtige zonsopgang en 
zonsondergang zien. De lucht werd beschilderd met de 
mooiste kleuren. Daaronder een eindeloze zee, zo ver 
je kon kijken, aan alle kanten. We hebben ook 
meerdere keren dolfijnen gezien!  

Tijdens de sail zie je overal op deck 7 hangmatten 
hangen, zelfs snachts! Dat wilde ik ook een keer 
hebben meegemaakt, dus heb ik een nachtje buiten in 
mijn hangmat geslapen. Als je iemand zoekt, kan je het 
beste op deck 7 en 8 kijken, grote kans dat je daar 
success hebt. Dit zijn de buitendecks, waar je prachtig 
uitzicht hebt, en minder zeeziek bent. Gelukkig heb ik 
zelf geen last gehad van zeeziekte, sommige anderen 
helaas wel. Lunchen en dineren deden we vaak ook op 
deze decks. Wel met een kleedje onder ons, een oud 
schip is soms best wel smerig.  

Een van de laatste nachten vroeg een van de officers 
of we mee wilden naar de boeg van het schip, om 
sterren te kijken. De boeg is normaal gesproken dicht, 
maar he, als een officer erbij is, mag dat. De 
nachthemel was zo indrukwekkend! Overal waar we 
konden kijken waren sterren, en in de verte konden we 
Tenerife al zien liggen! En we hebben zelfs 2 keer een 
vallende ster gezien! We waren op een schip, omringt 
door water, met de sterrenhemel als een deken om ons 
heen, en ik besefte dat God goed is, en alles leidt.  Ik 
snap het vaak niet, maar het is goed zoals hij het wil.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

De foto’s:  
Aankomst in Tenerife; eten tijdens de sail; zonsondergang op 
zee, sterren in de nacht 
 
Meer weten? 
Insta: @anneke_op_de_africa_mercy 
en mijn bemanningspagina 
 
Ook is het mogelijk mee te bidden 
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