13

OKTOBER
2017

Remynder

NIEUWSBRIEF VAN
REMY VAN DEN BOGAERDT

LIEVE VRIENDEN, FAMILIE EN BEKENDEN,
De bomen verkleuren en de blaadjes laten los, maar toch
zijn de temperaturen nog steeds erg hoog in Texas. Ik zal
nog even moeten wachten op koelere dagen.

“IT IS THE START OF
FALL. WHICH MEANS
NOTHING IN TEXAS.”

DANKBAAR
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Dankbaar
voor een periode van rust na vier jaar schip.
Dankbaar voor alle steun en bemoediging die
ik mocht en mag ontvangen. Dankbaar voor
Mercy Ships en het bijzondere werk dat zij
doen. Dankbaar voor nieuwe uitdagingen en
het verleggen van mijn grenzen. Dankbaar voor
veel praktische zaken die inmiddels rond zijn.
Dankbaar voor jullie. Dankbaar voor God en Zijn
liefde, trouw en geduld.

Geduld, wachten, neem de tijd… Dit is een mooie beschrijving
van de afgelopen maanden. De meest praktische zaken zijn
na veel geduld en lang wachten inmiddels geregeld; Social
Security number, Texas rijbewijs, bankrekening, auto,
verzekeringen en inmiddels ook een nieuwe woonplek. De
afgelopen maanden heb ik veel moeten wachten en de tijd
moeten nemen om te wennen. Naast alle praktische zaken
wen ik aan een nieuwe cultuur, bouw ik nieuwe relaties op
en leer ik meer en meer wat mijn nieuwe baan inhoudt.
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ON BOARDING STAFF - FAMILY LIASON
Mercy Ships houdt van lange werktitels. Ik maak deel uit van het On Boarding team. Dit is het
trainingsprogramma dat 3 keer per jaar gegeven wordt. Ieder programma duurt ongeveer 5 weken en
heeft als doel om lange termijn vrijwilligers voor te bereiden
op hun tijd aan boord en Afrika.
Liaison betekent contact, schakel, verbintenis. Dit is een
mooie omschrijving van een groot deel van mijn taken.
Ik functioneer als een schakel tussen nieuwe gezinnen
(met name de kinderen) en het schip. Zodra gezinnen het
aanmeldingsproces hebben doorlopen kom ik in beeld. Ik
neem contact op met de gezinnen en probeer hen zo goed
mogelijk te ondersteunen. In de zomer hebben we een On
Boarding programma speciaal voor kinderen van 5 tot 12
jaar. Dit loopt parallel aan het programma dat hun ouders
volgen, op deze manier wordt het hele gezin voorbereidt
op hun tijd aan boord. Dit programma is volledig mijn
verantwoordelijkheid.
Ik ben ook betrokken bij de andere lange
termijn vrijwilligers. Als onderdeel van het programma geef
ik les over Self-Care en de communicatie tussen verschillende
culturen. In een kleinere setting ondersteun ik vrijwilligers
op een meer individuele basis. Nieuwe vrijwilligers ervaren
een achtbaan aan emoties en hebben ondersteuning en
bemoediging nodig.
Naast de praktische taken doe ik ook veel pionierswerk.
Mercy Ships groeit hard en dit betekent meer vrijwilligers
en dus meer gezinnen. Het verlangen is om kinderen meer
en beter voor te bereiden op een leven op het schip in
Afrika. Het huidige programma en de communicatie met
gezinnen moet verder en dieper worden ontwikkeld.

STAFF DEVELOPMENT ASPIRES TO CULTIVATE
A CULTURE OF LEARNING WITHIN MERCY
SHIPS. OUR DESIRE IS TO EDUCATE, EQUIP,
AND EMPOWER MERCY SHIPS STAFF TO ACCOMPLISH THE VISION AND LIVE OUT MERCY
SHIPS CORE VALUES; LOVE GOD, LOVE OTHERS, BE PEOPLE OF INTEGRITY,
BE PEOPLE OF EXCELLENCE IN ALL WE SAY AND DO.
- VISIE EN MISSIE VAN HET ON BOARDING PROGRAMMA -

AFRICA MERCY IN KAMEROEN
De Africa Mercy is ook aan het pionieren. Dit is de eerste keer dat het schip in Kameroen is. Dit is een
geweldige uitdaging voor de organisatie. Ook in dit land is er veel nood en alle ziekenhuisbedden zijn dan
ook gevuld. Het is gek om niet meer zo nauw betrokken te zijn bij het ziekenhuis aan boord. Ik kom niet meer
dagelijks de patiënten tegen op de trap en hoor geen kinderen spelen in de gangen. Maar dat neemt niet weg
dat er wel degelijk wonderlijke dingen gebeuren in Kameroen. Het verhaal van Ulrich is er een van;

ULRICH
De ervaren verpleegkundigen aan boord hebben nog nooit zulke
vergroeide benen als die van de 12-jarige Ulrich gezien. Door
een aandoening, die bekend staat als ‘quadriceps contracture’,
groeien de botten en spieren van zijn benen niet gelijk op. Om de
korte spieren te compenseren zijn Ulrichs benen hierdoor ernstig
gebogen. Zijn moeder wist zich geen raad en was bang voor wat
haar zoon te wachten stond. Maar dankzij de mogelijkheden aan
boord van het ziekenhuisschip, zou ook Ulrich een operatie aan
zijn beide benen krijgen.
Inmiddels is Ulrich aan beide benen geopereerd. Ik kan me
niet voorstellen hoe het voor Ulrich moet zijn om rechtop te
kunnen lopen zonder krukken, zonder pijn, om weer onderdeel
van de maatschappij uit te kunnen maken, weer terug naar
school te kunnen. Wat een verandering voor hem, wat een
vernieuwde hoop!

POST VERSTUREN NAAR REMY

13 Remynder

Post komt ook aan als het direct naar het hoofdkantoor van Mercy Ships wordt gestuurd.
Mocht u post willen sturen naar Remy, dan kan dat via één van de
onderstaande adressen:

IK HEB EEN
NIEUW ADRES!

Remy van de Bogaerdt

Mercy Ships

204 B Timber Park

t.a.v Remy van de Bogaerdt

Lindale, TX 75771

15862 Highway 110N
Lindale, TX 75771

IBAN NL75 ABNA 0411467778
o.v.v. Remy vd Bogaerdt + 3270

VOORUITBLIKKEN
Op dit moment zijn we druk met weer een On Boarding programma. Er gaat weer een mooie groep
vrijwilligers naar het schip, wat een voorrecht om betrokken te zijn bij hun voorbereiding. In november neem
ik deel aan een conferentie in Colorado. Deze conferentie gaat met name over kinderen van zendelingen
en de best mogelijke zorg en begeleiding die we hen kunnen bieden. https://www.interactionintl.org/
mkcaregiver.asp
In januari begint er weer een nieuw programma. Deze keer zal ik met de vrijwilligers meereizen naar
Kameroen om samen met een collega het praktijkonderdeel te leiden. Hierna hoop ik voor een aantal weken
naar Nederland af te reizen. Ik kijk ernaar uit
om weer even in het mooie Nederland te zijn
en tijd met jullie door te brengen.

GEBEDSPUNTEN
ZOUDEN JULLIE MET MIJ MEE WILLEN BIDDEN
VOOR VOLGENDE PUNTEN?

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

• DE AFRICA MERCY IN KAMEROEN. NIEUWE
LAND BRENGT VAAK NIEUWE UITDAGINGEN
MET ZICH MEE. ER MOETEN NOG VEEL
VERTROUWEN OPGEBOUWD WORDEN MET DE
OVERHEID EN DE LOKALE BEVOLKING.
• DE VELE NIEUWE VRIJWILLIGERS DIE
JAARLIJKS DEELNEMEN AAN HET ON
BOARDING PROGRAMMA.
• DE KINDEREN AAN BOORD EN NOG GAAN
KOMEN EN HET ON BOARDING PROGRAMMA
DAT SPECIAAL VOOR HEN ONTWIKKELD IS.
• DE VELE AANPASSINGEN EN UITDAGINGNEN
DIE IEDERE GROTE VERANDERING/VERHUIZING
MET ZICH MEEBRENGT.
• WIJSHEID EN MOED VOOR MIJN NIEUWE BAAN
EN PLEK HIER.

