De eerste maand aan boord van de Africa Mercy
Iets meer dan een maand geleden stapte ik aan boord van de Africa Mercy. Na een
voorbereidingsperiode van iets meer dan een jaar, mocht het dan eindelijk gebeuren. Ik begon aan
mijn dienperiode.
Op zondag 3 juli kwam ik aan boord, na het afleggen van een negatieve zelftest. Na een eerste
welkom en gebed, kreeg ik mijn kamer te zien. Veel tijd om bij te komen had ik niet, want om 10:00
had ik mijn eerste Service (kerkdienst) op het dock naast het schip. Het was prachtig en mooi om aan
het begin van mijn dienperiode eerst stil te staan bij God. Het was alleen jammer dat aan het einde
aan de kerkdienst de mededeling kwam dat het schip in code rood zou gaan. Dit vanwege het hoge
aantal corona gevallen aan boord. Ik merkte direct dat ik een andere wereld was ingestapt.
De eerste dagen en weken van mijn werk waren heel druk. Een groot deel van het team was met PTO
(personal time off), waardoor we een klein kernteam hadden. Dit maakte het werk druk en zorgde er
tegelijk voor dat ik direct kon zien waar de uitdagingen liggen voor de komende maanden op het
logistieke gebied.
In de avonden ben ik meestal te vinden op midship (midscheeps deck 6) een grote publieke ruimte.
Hier worden vaak spelletjes gedaan, waarbij iedereen die dat wil kan aanschuiven. Hierdoor heb ik al
snel vrienden gemaakt over de hele wereld. Dit maakt het werken op het schip met iets van 30
verschillende nationaliteiten ook zo mooi. In de weekenden ben ik vrij en probeer ik vooral leuke
dingen in de stad of het binnenland van Senegal te doen.
In mijn tweede week werd ik toegevoegd aan het EMT (Emergency Medical Team) als
brancarddrager. Dit is ook een vitaal onderdeel van het scheepsleven. Elke week wordt er getraind
door middel van een scenario waarbij er (vaak) sprake is van brand aan boord. Dit gebeurt meestal
op een donderdagmiddag, wat het weer handig maakt om mijn werk eromheen te plannen.
Dat het goed is om zoveel te trainen bleek wel toen, enkele weken geleden, in de nacht van vrijdag
op zaterdag brand aan boord van het schip was. De brand was snel geblust door de nachtpatrouille,
maar voor alle zekerheid werd het hele schip in gereedheid gebracht om eventueel van boord te
gaan. Dit was gelukkig niet nodig, maar toonde wel aan dat de drills (oefeningen)die elke week
gedaan worden belangrijk zijn.
Ik volg het nieuws in Nederland nog een beetje op afstand. Verbaasd was ik dat er in Nederland een
hitteplan van kracht is. Zo anders is het in Dakar, waar het elke dag meer dan 30 graden is. Ik heb me
er wel op aangepast, wat inhoudt dat als ik moet werken op het dock naast het schip ik dit om 08:00
doe. Het is dan nog net geen 30 graden en de zon schijnt veelal nog niet volledig over het dock.
Verder drink ik rond de 4 á 5 liter water op een dag. Dat is ons hitteprotocol, hahaha.
Als patiënten het ziekenhuis mogen verlaten en terug gaan naar het HOPE Center voor hun verdere
herstel, dan worden ze uitgezwaaid en vaak gaat het gepaard met een klein feestje. Het maakt de
momenten bijzonder dat door het werk dat ik hier doe een klein aandeel kan hebben in het brengen
van hoop en genezing aan deze mensen.
Een van de mooie dingen aan Mercy Ships is dat er alleen maar vrijwilligers werken. Sommigen
blijven kort, minimaal twee weken, anderen weer veel langer, van maanden tot jaren. Het zorgt
ervoor dat er veel afscheidsmomenten zijn aan boord. Het is mooi om te zien dat elk einde bij Mercy
Ships ook eindigt in gebed. God is overal aanwezig, van het begin tot het einde. Dat is heel
geruststellend.

Ik heb er met een collega een mooi gesprek over gehad. We zijn hier op ons tijdpad een radar in
Gods plan, maar als we kijken naar de tijdlijn van hoe lang God al werkt, dan zijn we slechts kleine
stipjes. Stipjes die iets moois mogen doen op de plaats, waar we zijn gezet door God. Het zorgt voor
een nederige houding in het werk dat ik mag doen.
Ik geniet van het uitzicht dat ik heb van het schip, de stad en de mensen en gesprekken die ik heb.
Soms denk ik wel aan thuis, hoe het zal zijn als ik daar nog was, maar ik merk dat ik al thuis ben, hier
op het schip dat geleid wordt door God, waarbij wij mensen onderdeel van mogen uitmaken.
Het staat mooi beschreven in Jeremia 29:11
‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik
zal je een hoopvolle toekomst geven.’
Dit geeft mij rust voor de toekomst.

Vanuit Dakar, Senegal wens ik u allen Gods zegen toe.
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