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LIEVE VRIENDEN, FAMILIE EN BEKENDEN,
Geloof is de kunst om vast te blijven houden ondanks jouw 
veranderende gevoelens en omstandigheden.

Niets is minder waar voor mij op dit moment. Na een 
periode van vier jaar op de Africa Mercy gewerkt, gewoond 
en geleefd te hebben, ben ik alweer geruime tijd in het 
mooie Nederland. Lag dit in de planning? Niet helemaal. 

Zoals jullie in mijn laatste nieuwsbrief hebben kunnen lezen 
heb ik een nieuwe baan binnen Mercy Ships aangeboden 
gekregen. Ik heb hier veel over nagedacht, voor gebeden, 
over gepraat en heb uiteindelijk besloten om deze nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Een baan waarvoor ik niet langer 
op het schip zou wonen, maar naar het warme Texas in de 
Verenigde Staten van Amerika zou vertrekken. Hiervoor 
is een werkvergunning/ visum voor nodig, deze is begin 
april aangevraagd en is de reden waarom ik nog steeds in 
Nederland zit. Het duurt allemaal veel langer dan verwacht.  

In deze periode van wachten (zie ook mijn blogs op www.remynder.nl) heb ik mij gestort op een aantal projecten 
die ik op afstand voor Mercy Ships kan doen. Ik werk inmiddels voor een nieuwe afdeling binnen de organisatie, 
Staff Development, maar ik werk ook nog steeds nauw samen met de Mercy Ships Academy. Voor mijn nieuwe 
taak houd ik mij voornamelijk bezig met onze kinderen en tieners aan boord. Deze kinderen noemen we in de 
zendingswereld Third Culture Kids, omdat ze opgroeien buiten de cultuur dan die van hun ouders en door deze 
unieke leefsituatie ontwikkelen zij een nieuwe cultuur.

Lees verder op de volgende pagina



 IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE. 
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.
-AFRICAN PROVERB-
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VERVOLG
 
Deze groep vrijwilligers (want ook zij zijn geroepen voor een leven 
aan boord de Africa Mercy) vragen om een andere en unieke aanpak. 
Ik houd mij vooral bezig met de begeleiding en zorg van en voor 
deze Third Culture Kids. 

Terwijl ik mij dus in Nederland bevindt, is het schip sinds augustus 
in Benin, West-Afrika.

Vanwege het Ebola virus moet het schip een aantal jaren geleden 
uitwijken naar Madagaskar. Het was te gevaarlijk voor het schip en haar bemanning in West-
Afrika. Inmiddels is dit gevaar geweken en kon het schip vertrekken naar Benin. Het schip deze werkperiode 
(september 2016 - mei 2017) hoopt het schip in Cotonou, Benin meer dan 1700 levens veranderende 
operaties voor zowel volwassenen als kinderen uit te voeren. Ook zullen er ongeveer 8000 behandelingen in 
de oogkliniek en tandkliniek aan wal gedaan worden. Naast deze hoognodige operaties en behandelingen 
zullen er ook weer vele trainingen op het gebied van gezondheidszorg plaatsvinden. Het verlangen van 
Mercy Ships blijft om te investeren in de ontwikkeling en groei van de gezondheidszorg van de verschillende 
Afrikaanse landen waar de Africa Mercy komt. 

Ook nu weer zijn er prachtige verhalen van patiënten die we mochten verwelkomen aan boord. Zoals het 
verhaal van Israël. 

ISRAËL
Hoewel Israël geen borstvoeding kon krijgen vanaf zijn geboorte, 
kreeg de moeder van Israël, Simone het voor elkaar om hem met 
een fles toch de voeding te geven die hij als baby zo hard nodig had. 
Daarnaast kreeg hij pap, want vast voedsel was vrijwel niet mogelijk. 
Een onzekere situatie. Toch zag hij er gelukkig vrolijk en relatief 
gezond uit toen de verpleegkundigen hem voor het eerst ontmoetten. 
Simone en Israël waren twee van de eersten in Benin die naar het schip 
afreisden voor een operatie. Na uitgebreider onderzoek bleek dat het 
om een gecompliceerde gespleten 
lip ging waar twee operaties voor 
nodig waren, verspreid over een 

aantal weken. In de weken dat hij in 
het ziekenhuis was ontpopte Israël zich 
als eigenwijze drukteschopper, die 
duidelijk liet weten met welk speelgoed 
hij wilde spelen. Na de operaties, 
die voorspoedig verliepen, was het 
moeilijk voor de vele vrijwilligers aan 
boord om afscheid van hem te nemen.

BRIEF VAN PIETER DU PREEZ
Dear Friends and Family of Remy,

My name is Pieter du Preez and I lead the On Boarding Training Program for new staff and crew joining Mercy 
Ships. This training is offered here at the International Support Center of Mercy Ships in Texas. We are thrilled 
that Remy will be joining us here on staff, to help facilitate the On Boarding training programs with a very 
special emphasis on family integration to the ship.

Remy is uniquely suited to fill this role. Not only does she hold a master’s degree in Special Educational 
Needs (with the emphasis on behavior), but she has years of experience as a teacher both in the Netherlands 
and onboard the Africa Mercy. She served as head of the elementary school of the Academy on board and 
demonstrated her excellent leadership and observation skills, coupled with her ability to really work with and 
believe in people. She’s proven she has what it takes to thrive onboard a ship and can pass that on to others. 
I’m sure you can understand why we so value having her on our staff development team.

Recently, her application for her work permit to the US has been delayed after months of waiting. We are 
following this up with urgency from our side, but wanted to thank you and ask you to continue to stand with 
Remy during this transitional period where she is “waiting” for her work permit in order to join us full time 
here in Texas.

Over e-mail and skype she is already working hard and is part of our staff body. She will be coming to Texas 
in January to staff our On Boarding training program, whether the work permit comes through or not. But 
it does mean that she will return once again back to the Netherlands. Until she has the work permit, she can 
only be in the US for 90 days at any given time.

If I may ask on Remy’s behalf as her supervisor and future work leader, will you continue to support Remy 
during this transitional phase and her ongoing service with Mercy Ships? As Remy continues to work with 
us as a volunteer, your continued support enables her to do what is so valuable to us here in Mercy Ships.

Thank you for helping Remy bring hope and healing to the poorest of the poor by enabling success for our 
new staff and crew.

Merry Christmas,

Pieter du Preez
On Boarding Team Leader

THANK YOU FOR HELPING REMY BRING HOPE 
AND HEALING TO THE POOREST OF THE POOR
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DANKPUNTEN
• MIJN VISUM
• VOLDOENDE FINANCIËN, HET SETTELEN IN TEXAS ZAL 

EXTRA KOSTEN MET ZICH MEE BRENGEN
• VOOR DE VELE VRIJWILLIGERS EN PATIËNTEN AAN BOORD, 

VOOR KRACHT EN EEN SNELLE GENEZING
• MIJN NIEUWE BAAN, ER ZIJN NOG VEEL DINGEN DIE 

NIEUW VOOR MIJ ZIJN

• EEN GOEDE EN MOOIE AFSLUITING VAN MIJN 
TIJD OP DE AFRICA MERCY

• FINANCIËN, GOD VOORZIET!
• DE VELE PATIËNTEN DIE DE AFRICA MERCY 

INMIDDELS HEEFT MOGEN HELPEN
• MIJN NIEUWE BAAN OP HET INTERNATIONAL 

SUPPORT CENTER (ISC) IN TEXAS
• EEN PERIODE VAN RUST EN VERLOF IN 

NEDERLAND
• MIJN GEWELDIGE ACHTERBAN, JULLIE!!

GEBEDSPUNTEN

VOLG MIJN BLOG OP
 WWW.REMYNDER.NL 
VOOR DE LAATSTE 
VERHALEN EN FOTO’S.

HEEL VEEL ZEGEN, LIEFDE 
EN VREDE VOOR 2017!!

Zoals je wel leest gaat het leven en werk gewoon door aan boord, maar ook voor mij. Het was moeilijk 
afscheid nemen van dit bijzondere schip waar ik iedere dag deel uitmaakte van dit soort geweldige 
verhalen. In mijn tijd in Nederland mag ik langzaam wennen aan een nieuw hoofdstuk van mijn leven. En 
ondanks dat mijn omstandigheden en soms ook mijn emoties veranderen, blijf ik vasthouden. Vasthouden 
aan het werk dat ik voor Mercy Ships mag doen, vooral mijn werk voor onze Third Culture kids. Vasthouden 
aan God en Zijn plan voor mij en Mercy Ships. Op 23 januari zal ik voor een periode van ongeveer 7 weken 
weer terugkeren naar Texas op een toeristenvisum. Er vindt dan weer een grote training (Onboarding) 
plaats waar ik bij nodig ben. We hopen en bidden dat tegen de tijd dat ik weer terug ben in Nederland mijn 
werkvergunning goed is gekeurd en ik de laatste dingen kan regelen voordat ik definitief naar Texas zal 
vertrekken.

Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor jullie trouw, zorg en 
ondersteuning. Jullie dragen bij aan prachtige verhalen 
zoals het verhaal van Israël. Jullie dragen bij aan de 
ondersteuning en begeleiding die ik mag geven aan onze 
kinderen en tieners aan boord. Jullie zijn nodig!


