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Verslag van de 179e ledenvergadering van het NMNG op 8 januari 2019  
 
Locatie: Radarboot Kapitein Anna, NDSM-Pier 6, 1033 RE Amsterdam 
 
Aanwezig:  31 leden waaronder ereleden Toon Wever, Hugo Kolstee en Lucas Viruly 
 
1. Welkom door de voorzitter 
 
2. Introductie nieuwe leden: 
 
Kim Goede, heeft  als kind al veel in kleinere bootjes gezeild. Door bekende vanuit  de 
Eendracht benaderd om huisarts zijn te combineren met het varen. 
 
Bart van Oostendorp,  heeft 5 jaar in Zuid Afrika gewerkt. Sinds 1996 is hij huisarts in 
Ursem. Hij heeft een eigen boot gehad, nu niet meer. Zeilde voornamelijk op de Noordzee 
en Denemarken.  Nu als scheepsarts op de Eendracht. 
 
Beiden worden als lid geïnstalleerd. 
 
3. Lezing door Maria Tuinier en Eric Vis van Mercy Ships Holland over het werk van het 
Hospital Schip Africa Mercy. 
 
Korte samenvatting van hun verhaal: 
Beide   werken voor de HR  afdeling van Mercy Ships 
De organisatie is opgericht  in 1978 en heeft een Christelijke grondslag. 
De overtuiging achter hun missie is: “Omdat ieder mens kostbaar is” 
Zowel Eric als Marie hebben een aantal jaren op het schip gewoond en full time gewerkt. 
Eric Vis oorspronkelijk operatie assistent. 
Vanaf 2012 zijn ze elke jaar een aantal weken aan boord. 
Mercy Ships had aanvankelijk 4 schepen, nu nog een. Er wordt een grotere gebouwd. 
Zij bezoeken landen alleen op uitnodiging van een regering. Hun verblijf moet vellig zijn, 
ook bv veilig drinkwater en vele andere zaken die geregeld moeten worden voor een 
verblijf. 
Zij werken voornamelijk  voor de kust van Sub-Sahara Afrika 
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Werkwijze: 
Na aankomst vrijwel meteen een screening day. 
Massale screening van alle mensen die zich presenteren, 6000-7000 mensen in 2 dagen Die 
mensen komen vanuit het hele land, want de komst van het schip wordt van tevoren 
aangekondigd en staan al in lange rijen te wachten. 
Er wordt beoordeeld of de mensen die om hulp komen in het palet vallen van 
mogelijkheden. 
Dan een 2e screening en eventueel maken van een behandelplan. 
Ook wordt er screening  gedaan door groepen medewerkers vanaf het schip in binnenland 
Aanvullend onderzoek soms onderdeel van het selectie proces. 
 
Laboratorium en röntgen diagnostiek is aan boord. 
Er zijn 5 OK’s , een verkoever kamer en IC mogelijkheden. 
Zij zijn goed uitgerust met moderne apparatuur, o.a. up-to-date anesthesie apparatuur. 
Er zijn 77 ziekenhuisbedden. 
 
Merci Ships biedt hulp op 7 gebieden, geen acute trauma en acute buik 
Wel o.a. cleft lips, hernia’s,  clubfeet, vaginale -vesicale fistels, cataracts 
Een voorbeeld: Noma (Cancrum oris), dat heel misvormend is, wordt door het team 
behandeld 
 
Publicatie in Lancet 
Key messages over noodzaak voor chirurgie en anesthesiologie, die het verschil kunnen 
maken voor de medische zorg in die landen 
 
Hun financiering komt uit donaties 
Veel bedrijven ondersteunen de organisatie 
Ook in materiaal en onderhoud apparatuur 
Bv. de firma Ethicon doneert hecht materiaal waarbij ze zelf kunnen bepalen wat ze nodig 
hebben. 
  
Huidige schip is de Africa Mercy en is sinds 2007 in de vaart. Daarvoor was het een oude 
Deense ferry. 
Aan boord 450 vrijwilligers ( waaronder 50 kinderen met hun ouders) uit 35-40 landen 
 
Het schip is 10 maanden in een land, dan 2 maanden voor onderhoud naar de Canarische 
eilanden. 
 
Korte pauze 
 
 
 
 



 
 
4. Mededelingen:  
Interview met lid Ninette van Es verschenen in Arts en Auto over “Varen naar Antarctica”. 
Wordt door Toon Wever op website geplaatst.  
Nieuwsbrief van IMHA 
 
Nieuwsbrief van NVVL 
 
5. Verslag ledenvergadering d.d. 18-09-2018: wordt goedgekeurd. 
 
6. Oproep voor nieuw bestuurslid. 
 
7. Oproep nieuw persoon om de website te beheren (onderhoud blijft bij de webmaster) 
   
8. Oproep aan de leden voor invulling ALV met casuïstiek 
 
Korte update scholingscommissie door Ludwine Lambalk met plannen voor nieuw 
onderwerp: “Gevaren van de Zee”. 
 
Commissie competenties moet nog eerste bijeenkomst hebben, er hebben zich wel leden 
voor aangemeld 
 
Datum volgende bijeenkomst (ALV) op 7 maart. Locatie zeer waarschijnlijk Amersfoort 
 
Afsluiting met drankje  
 


