
Twee sets mobiele oogmeetapparatuur voor Mercy Ships. 

Voor ons een min of meer bekend apparaat voor oogmeting, dat we ook bij de opticien 

aantreffen; voor veel mensen in Afrika onbereikbaar! Het verschil met het apparaat bij de 

opticien is, dat deze set in de handpalm gehouden kan worden voor de oogmetingen, die 

vóór en na een oogoperatie aan boord van de Africa Mercy worden uitgevoerd. Het apparaat 

weegt maar 680 gram, inclusief de Li-ion-batterij, die maximaal 2 uur gebruik mogelijk maakt 

op bijna elke plaats aan boord waar patiënten verblijven. 

De gift van uw gemeente van Rhenen - van  € 15.251,50 - heeft de aanschaf van twee van 

dergelijke apparaten mogelijk gemaakt, naast een restbedrag dat aan oogoperaties zal 

worden besteed. 

 

Zoveel geluk. 

De reactie van een vader, die te horen kreeg 

dat zijn kind gratis zou worden geopereerd, 

was: “There was never, ever happiness like 

what I have now happening in my life” (“Nog 

nooit in mijn leven heb ik zoveel geluk 

ervaren dan juist nu”). Levensveranderend 

werk, mede dankzij uw giften. 

 

Verdubbelingsactie. 

De maand december kent al een aantal jaren een zogenaamde verdubbelingsactie: een 

anonieme donateur verdubbelt de ontvangen giften. Dat is ook van toepassing op het deel 

van uw gift dat wij in december hebben ontvangen (€ 7.751,50). Uw prachtige gift van  

€ 15.251,50 heeft dus gezorgd voor een totaal bedrag van € 23.003 ten behoeve van het 

werk van Mercy Ships!  

 

Dubbele toepassing. 

De apparaten worden als het ware ‘dubbel toegepast’. Het gebruik van deze apparaten is 

namelijk ook onderdeel van een trainingsprogramma voor lokale oogartsen of opticiëns. Zij 

worden niet alleen geleerd verantwoord met deze 

apparatuur om te gaan; Mercy Ships draagt – voor 

vertrek – één of meerdere van deze apparaten aan 

hen over! Zij hebben toegezegd van hun tijd te 

zullen besteden aan arme mensen. Op deze manier 

zorgen we ervoor dat de zorg voor oogpatiënten kan 

doorgaan, ook al is ziekenhuisschip de Africa Mercy 

alweer vertrokken naar een andere bestemming. 

 

Reisschema.  

De Africa Mercy blijft tot de zomer van 2016 in Madagaskar, op uitnodiging van de regering 

aldaar. Mercy Ships kan hierdoor meer operaties uitvoeren en meehelpen de zorg daar op 

een hoger niveau te brengen.  

 


