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Mission
Vision
Opgave
Mission
Mercy Ships bygger på det kristne livs- og
menneskesyn med næstekærligheden
som omdrejningspunkt og tilbyder gratis
livsforvandlende sundhedsydelser til mennesker i
lande, der ikke selv har ressourcer til dette.

Vores skibe

Vision
Mercy Ships bruger hospitalsskibe til at
forvandle enkeltpersoners helbred og tjene
værtslande ét ad gangen.

Opgave
I Danmark er vores tre hovedopgaver at
udbrede kendskabet til Mercy Ships, indsamle
penge samt rekruttere volontører til arbejdet
om bord.

Africa Mercy
5 operationsstuer
80 patientsenge inklusive opvågning, intensiv pleje
og lav-pleje senge
Dybgang 6,0 m
Længde 152 m
Bredde 23,7 m
Brutto tonnage 16.572 t

Indsats
I 1990 rettede Mercy Ships blikket mod
Afrika syd for Sahara, hvor knap 93 % af
befolkningen ikke havde adgang til sikker,
økonomisk overkommelig og rettidig
lægehjælp og operationer. Siden da har Mercy
Ships udført 41 feltopgaver i 14 afrikanske
lande, hvoraf de fleste rangerer på FN’s
Udviklingsindeks som de mindst udviklede i
verden. Behovet er stort!
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Global Mercy
6 operationsstuer
102 akut senge
7 isolations senge/ICU
90 selv-pleje senge
Dybgang 6,1 m
Længde 174 m
Bredde 28,6 m
Brutto tonnage 37.000 t
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Hilsen fra ledelsen
2021 blev et år med omstilling, hvor vi skulle tilpasse os en verden i
pandemiens tegn og samtidig færdiggøre vores nybyggede skib Global Mercy,
der i 2021 bestod sin prøvesejlads. COVID-19 satte sit tydelige præg på 2021.
Vores skib Africa Mercy var ikke på mission, og havde kun nødbemanding. Til
gengæld kunne vi i 2021 udføre aktiviteter i flere afrikanske lande i samarbejde
med lokale partnere og vores kontor i Afrika.
Bestyrelsen vedtog i slutningen af 2020 en opdateret vækststrategi for
virksomhedssamarbejde i 2021. Indsatsen gav pote, flere nye samarbejdsaftaler
med bl.a. Danske Rederier og Danske Maritime blev indgået og en ny stor
CSR-aftale blev landet. Tak til jer vi mødtes med i årets løb - for samarbejdet og
velviljen blandt jer alle. Tak også til trofast støtte fra fonde og private givere.
Mediemæssigt var det godt år med indslag i både Go’ morgen Danmark og
i TV2 nyhederne, som har højnet kendskabet til Mercy Ships Danmark. Et stort
mål i 2021 var at gøre opmærksom på vores store behov for flere frivillige, nu
hvor der snart er to skibe, som skal bemandes af volontører. Dette arbejde
fortsætter fremadrettet.
Ved udgangen af året blev det tydeligt, at vi snart kunne se frem mod lysere
tider. Mens pandemien stadig tordnede derudad globalt, havde vi blot tre
frivillige om bord i 2021, men vi kunne se ventelisten for danske volontører
igen begyndte at vokse. Vi ser frem til 2022, hvor vi igen fra februar kan hjælpe
patienter i Senegal med operationer og hvor flere volontører igen kan rejse ud
for at gøre en forskel.
Tak for jeres opbakning og støtte – vi går fremtiden i møde med store
forventninger til, hvad vi sammen kan gøre i Afrika.
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Bestyrelsen

Venlig hilsen

Vores bestyrelse er sammensat,
så vi har et bredt og solidt
vidensgrundlag, når vi lægger
strategi og træffer beslutninger.
Politiker, Randi Mondorf,
bestyrelsesformand
Mercy Ships Danmark
Direktør, Lisbet Mensa-Annan,
(Mensa Leadership Consult)
Kaptajn, Milan Falsing,
(Søfartsstyrelsen)
Anæstesisygeplejerske,
Anna Holst Pahus
(Hvidovre Hospital)
Direktør, Lone Veng,
(ResoTher Pharma)
Konsulent, Erik A. Krage,
(LeKa Consult)
Head of Service Market
Lars Henrik Hejlesen
(Volvo Energy)

Randi Mondorf

Vibeke Hauge Førrisdahl

Bestyrelsesformand

Generalsekretær

Direktør Kasper Torup-Villadsen,
1. suppleant (Goodvalley Ukraine)
Hendrik Olsen 2. suppleant
(Mercy Ships Færøerne)

mercyships.dk 03

M E RC Y S H I P S | KO M O M B O R D

2021

et
tilbageblik

I år arbejdede Mercy Ships i felten i hele Afrika for at give
livsforvandlende træning og behandling. Disse muligheder omfatter
træning og mentorordninger indenfor medicinsk kapacitetsopbygning,
infrastrukturprojekter, Partnership Unit Mentoring Program (PUMP),
udstyrsdonationer og investeringsprojekter på tværs af kontinentet.
Vi tilbød også muligheder for fjernundervisning i flere lande. Undervisning
der er designet for at støtte og styrke sundhedssystemerne i de nationer,
som vi arbejder i. Undervisning, der kommer patienterne til gode. I
samarbejde med lokale partnere har vi også kunne udføre operationer.
I 2021 var et af vores mål som organisation at hjælpe lige så mange
mennesker, som vi gør i løbet af et normalt år. Vi vidste, at når skibene
ikke kunne være i aktion, ville vores indsats blive anderledes. Takket
være partnerskaber med andre organisationer og sundhedsministerier,
igangværende træningsprogrammer og direkte medicinsk behandling i
flere af vores partnerlande nåede Mercy Ships dette mål.
Mens vi forbereder os på et historisk år i 2022 med to skibe i drift i
Afrika, ser vi fremad med stort håb og forventning. Vi byder besætninger
fra hele verden velkommen til Come On Board, udruster vores nyeste
fartøj til hendes første felttjeneste, og vi tror på, at det bliver et år fyldt med
forvandling som aldrig før.
På næste side har vi illustreret det, vi var i stand til at udrette i Afrika
i 2021 med hjælp fra vores mange partnere og frivillige.

Alisdair Booth, anden maskinmester.

I 2021 var et af
vores mål at
hjælpe lige så
mange mennesker,
som vi gør i løbet
af et normalt år.
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3.138

16.067

Kirurgiske indgreb

Tandbehandlinger

2.526

Modtog instruktion i
mundhygiejne

Operationer af Mercy Ships
Personer modtaget træning

Senegal: 169

156

69

134

Liberia: 249

650

Togo:

1819

112

Benin:

111

Guinea:

I samarbejde med
lokale partnere

Niger:

56

Ethiopien: 73
123

Zambia:

8

Uganda:

Malawi:

6

Sydafrika: 135

Kursusoversigt

73

Samlede antal deltagere

Medicinsk
kapacitetsopbygning

56

Essentiel smertebehandling

110

Ernæringsrigtigt landbrug
Mentorforløb tandpleje

37

Sikker Kirurgi

97
75
47

Mentorforløb anæstesi
Mentorforløb biomedicinsk teknik

268

WHOs Lifebox træning
Mentorforløb for medicinsk
kapacitetsopbygning til kirurger

8
363

Mentalt helbred

103

Neonatal genoplivning
Mentorforløb sygeplejersker
Træning sygeplejersker
Træning sygeplejersker: Træning af trænere
Mentorforløb for Pædiatri/Kirurgi
Sterilisering af udstyr
Fysioterapi
Kurser klumpfodskorrektion
Mentorforløb klumpfodskorrektion
Palliativ pleje
Steril forarbejdning kursus
Kursus ultralyd
Obstetrisk Anæstesi
Obstetrisk Anæstesi: Træning af trænere

41
29
8
20
5
14
22
6
25
2
2
4
30

1.343

Trænede deltagere
Medicinsk
kapacitetsopbygning

157.812
Samlede antal
træningstimer
alle deltagere
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Udforming af COVID-19 politik
Som følge af pandemien har Mercy Ships etableret en intern COVID
Medical Advisory Group for at sikre en ansvarlig sikkerhedspolitik, der
hele tiden opdateres med de seneste medicinske data.
Disse sundheds- og sikkerhedspolitikker vil skabe grundlag for at
begge vores skibe vil kunne operere i Afrika. Alle beslutninger har
været baseret på datadrevet information leveret af velrenommerede
organisationer, såsom vores partner Verdenssundhedsorganisationen
(WHO).
Sammen med vores partnere var Mercy Ships i stand til at sikre
vacciner til volontører og ”day crew” i Senegal, som ellers ikke har
adgang til vaccine. Også fremtidige patienter, der ønsker at blive fuldt
vaccineret mod COVID-19 vil få dette tilbud.
Mercy Ships donerede også 3 millioner US Dollars til at støtte
levering af COVID-19 vacciner, informationskampagner og træning
af lokalt sundhedspersonale i håndtering af vacciner i Vest- og
Centralafrika.

I 2021 donerede og leverede Mercy Ships med
hjælp fra generøse partnere 817.300 enheder PPE –
forskellige værnemidler - til en værdi af mere end
1.111.000 US Dollars.

Frivilligt personale, der bærer de donerede forsyninger.
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Dr. Pierre
M’Pele’s ord
“At lede Mercy Ships Africa Bureau
under pandemien var hårdt
arbejde. Men vi greb muligheden
og sørgede for, at vi kunne støtte
afrikanske lande i at håndtere
COVID-19.
Vi havde en plan, som vi satte i
værk ved at donere værnemidler til
11 lande til en værdi af mere end
1,1 mio USD.
Formålet var at beskytte de
lokale sundhedsfagfolk, som vi
samarbejder med.
Vi støttede også Senegal med
en donation til deres nationale
indsats mod COVID-19.
Pandemien viste os, at vi er nødt
til at støtte Afrika ved at styrke
sundhedssystemerne.
I en tid, hvor vi ikke har kunnet
tilbyde gratis operationer på skibet,
er vi blevet bekræftet i fortsat at
fokusere på kapacitetsopbygning.
Vores afrikanske kolleger kommer
med tiden til at udføre operationer
om bord.”
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Patienterne i årsrapporten blev
opereret hos Mercy Ships før 2021.
I år havde vi mulighed for at besøge
mange af disse patienter igen for
at se, hvordan de havde haft det i
årene efter deres operation og dele
deres oplevelser.

Et forvandlet liv:
Gamai
Moderen Confort havde aldrig forestillet sig, at den
morgen, hun satte en gryde med kogende vand over
for at lave ris til sine sultne døtre, skulle blive starten
på hendes mareridt.
Etårige Gamai, som lige var begyndt at gå, tumlede
forbi gryden og væltede den, da hun faldt. Confort
skyndte sig med Gamai til det lokale hospital, men
havde kun råd til noget salve til smerterne. Uden at
vide, hvad de ellers skulle gøre, så de med stor sorg, at
deres lille pige voksede op uden at kunne bevæge sine
hænder og arme.
Det begrænsede i høj grad hendes mobilitet. En dag
hørte Confort om en mulighed for, at Gamai kunne
få sin mobilitet tilbage ved hjælp af en operation hos
Mercy Ships. Da hospitalsskibet ankom til Guinea,
forlod Confort og Gamai, der var blevet fire år, familien
og rejste afsted til Africa Mercy. Confort oplevede
håbet vokse.
“Jeg er en anden kvinde nu. Jeg er lykkelig over, at
Gamai ikke længere skal leve et liv i skjul.”

I 2021, et par år efter hendes operation, siger
Gamais far, at hans unge datter stadig er fuld af liv uanset om hun hjælper i huset eller drømmer om at
blive den næste præsident. “Før var hun så svag... i dag
er hun så aktiv. Hun kan bevæge sig normalt - noget hun
ikke kunne før. Det var, som om hun sad i fængsel, men i
dag kan jeg sige, at hun er fri.”
Billeder: Gamai før og efter operation.

mercyships.dk 07
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Årsregnskab 2021
Året der gik
Året forløb som planlagt og sluttede endda med et bedre
resultat end budgetteret på trods af udefrakommende
udfordringer. Foreningens resultatopgørelse for 2021
viser et fald i indtægter sammenlignet med 2020.
Dette skyldes at en væsentlig CSR-aftale, som udgjorde
ca. ¼ af budgettet ikke blev fornyet i december 2020
grundet Covid-19. Bestyrelsen omprioriterede derfor
vækststrategien således at indsatsområdet for 2021 var
virksomhedspartnerskaber.
Det blev i løbet af året muligt at underskrive ny CSRkontrakt med MAN Energy Solutions samt flere andre
langsigtede partnerskaber som i de følgende år vil
påvirke resultatopgørelsen positivt.
Årets indtægter og resultat
Øvrige indtægter er samlet set steget i året sammen
lignet med 2020. Der har gennem året været midler
til planlagte kampagner med respekt for et fornuftigt
cash-flow. Der har ligeledes være investeret i hvervning
af nye private givere samt lavet kampagner for at hverve
frivillige volontører til skibene.

08

Årsrapport 2021

Der er i 2021 investeret i øget arbejdskapacitet på
kontoret fra 2,5 årsværk i 2020 til 3,4 i 2021 grundet
nyansættelser samt en barselsvikar for Generalsekretæren.
Foreningens samlede likvide beholdning var pr.
31.12.2021 på kr. 1.391.357. De samlede indtægter blev
på 5.349.733 kr. Årets resultat ender på 99.072 kr.
Større donationer fra fonde og private bidragsydere
giver Mercy Ships Danmark mulighed for at øremærke
donationer til specifikke projekter. Andre donationer
indgår i en større pulje, der allokeres efter, hvor
behovet er størst.
Årets omkostninger
Omkostninger til oplysning og indsamling var i
2021 1.395.075 kr. mod 1.216.352 kr. i 2020. Dette
på baggrund af opnormering af mandetimer samt
større budgetterede kampagneomkostninger.
Administrationsprocenten har i 2021 været på 24,4 %
med en sekretariatsomkostning på 1.307.505 kr. i 2021
mod 924.568 kr. i 2020. Dette niveau var budgetteret,
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER
da der strategisk er investeret i øget kapacitet på
kontoret og forudset en stigning i lønudgift grundet
barselsvikariatet for Generalsekretæren. Sammenholdt
med faldet i indtægter bliver procenten væsentlig
højere end året før. Foreningens langsigtede strategi er
at sænke administrationsprocenten igen til tidligere års
niveau.
Kendskab til Mercy Ships Danmark
Foreningen havde ved årsskiftet 2021-2022 i alt
475 kontingentbetalende medlemmer og 1307
bidragsydere heraf 731 førstegangsgivere. I 2021 blev
Mercy Ships Danmark omtalt i eksterne medier 66
gange og var på tv to gange i henholdsvis Go’ Morgen
Danmark og TV2 news. Vi er aktive på sociale medier
med et gennemsnit på 11,75 opslag månedligt
Udover de sociale medier deles indhold via digitale
nyhedsbreve og hjemmeside. 15 foredrag blev afholdt
af 13 foredragsholdere for i alt 575 deltagere. Der var
dog flere aflysninger grundet Covid-19.

2020

2021

Indtægter ved
indtægtsskabende aktiviteter

6.962.078

5.349.733

Omkostninger ved
indtægtsskabende aktiviteter
Udsendt til hjælpearbejde

-4.830.517

-2.536.146

-1.216.352

-1.395.075

915.209

1.418.512

Oplysning og indsamling
Resultat af
indtægtsskabende aktiviteter
Sekretariatsomkostninger

-924.568

-1.307.505

Resultat før finansielle poster

-9.359

111.007

Finansielle udgifter

-1.370

-11.935

Finansielle indtægter

-

-

-10.729

99.072

-10.729

99.072

2020

2021

18.257
18.257

18.749
18.749

18.257

18.749

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

199.470
199.470

153.784
153.784

Likvide beholdninger

1.100.751

1.237.573

Omsætningsaktiver i alt

1.300.221

1.391.357

Aktiver i alt

1.318.478

1.410.106

1.112.456

1.211.528

Leverandør af varer
og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

206.022
206.022

198.578
198.578

Gældsforpligtelser i alt

206.022

198.578

1.318.478

1.410.106

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

BALANCE
1. JANUAR – 31. DECEMBER
AKTIVER
Deposita
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

PASSIVER
Egenkapital disponibel

Passiver i alt
Noter findes i det trykte regnskab
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Dansk bidrag til det
globale samarbejde

Mercy Ships har 16 landekontorer, som udgør Mercy
Ships Global Association. Hvert land forpligter sig til
at indsamle midler til specifikke projekter.
Drift og vedligehold af den gamle
storebæltsfærge og vores nybyggede skib
Support til vedligehold og drift af Africa Mercy (den
tidligere Storebæltsfærge) er et vigtigt element i
Mercy Ships Danmarks virke. I 2021 blev der sendt
1.125.892 kr. direkte til arbejdet med og driften af
hospitalsskibene Global Mercy og Africa Mercy.
I 2021 indgik vi en femårsaftale med MAN Energy
Solutions om et CSR-samarbejde, der vil give Mercy
Ships Danmark rabat på skibsdele til Africa Mercy. En
anden partner har givet 93.113 kr. i Gift in Kind til
smøreolie på begge skibe.
Særligt fokus på uddannelse og træning
Støtte til uddannelse og træning var et særligt fokus
i 2021. I alt er kr. 799.956,53 kr. er brugt til
uddannelsesprogrammerne.

Udsendte projektmidler
2021
Akutte kriser
Covid-19

Heraf blev sendt 300.000 kr. sendt til ”Mental Health”kurser i Sydafrika, der har været hårdt ramt af Corona.
Derudover har vi i 2021 støttet landbrugs
programmet ”Food for Life”, som udbydes til lokale
landmænd for at sikre dyrkning af ernæringsrigtige
råvarer. Det giver mulighed for en mere varieret kost,
som forebygger sygdomme og deformiteter, der
ofte ses om følge af underernæring især hos børn og
gravide kvinder.
Sundhedsfaglig hjælp under Covid-19
Selvom skibene ikke var i drift, blev der også udført
medicinsk arbejde i Afrika. Mercy Ships Danmark har
sendt 109.205 kr. til Hope Ignited Pediatric Ward i
Guinea.
For at hjælpe den afrikanske befolkningen mod
Corona pandemien blev der sendt 400.000 kr. til
Covid-19 vacciner udrullet i samarbejde med Unicef i
flere afrikanske lande.

Gift in Kind
Operationer

4%

4%

16 %

Støtte til
voluntører
Under 1 %

Uddannelsesprogrammer
32 %

Skibsvedligehold
og drift
44 %
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De
frivilliges
aftryk
I år fortsatte vi opbygningen af
en stærk talentpulje af frivillige
fagfolk til at understøtte driften
af vores to hospitalsskibe.
Med vores nu to skibe
Africa Mercy og Global Mercy
vil kapaciteten af håb og
helbredelse fordobles, og
det samme vil behovet for
besætningsmedlemmer.

Ovenfor: Clementine Tengue fejrer sammen
med en kvindelig patient ved hendes afslutningsfest. CT sammen med en kvindelig
patient ved hendes afslutningsfest.

At gøre et hospitalsskib til sit hjem:

Clementine Tengue
Juliana Borg

Noget af det bedste ved at bo på
Africa Mercy er alle de mennesker, jeg
har mødt. Til frokost kan du lære om
Ghanas skolesystem og senere samme
dag høre om livet i Kazakhstan. Fællesskabet på skibet ændrer sig hele tiden,
da folk kommer og går, men fælles for
alle er grunden til, at vi her. Vi ønsker at
bringe håb og helbredelse, hvilket giver
mening til selv de længste arbejdsdage
og skaber en helt unik stemning på
skibet - både når vi er i Afrika og har
operationer og når vi er på skibsværft
på De Kanariske Øer.

“Togo er mit land, men Mercy Ships er mit hjem.”
Det var en samtale med hendes præst, helt tilbage i 1995, der ændrede
retningen i Clementines liv. Clementine arbejdede i sin kirke, da hun hørte
at et hospitalsskib var på vej til hendes hjemland Togo. Hun blev straks
fascineret - nok til at forlade sit job for at tjene om bord som ”day crew”.
Knap to år senere bad grundlæggeren af Mercy Ships, Don Stephens,
Clementine om at træde ind i en nyoprettet rolle som hospitalspræst. Hun
blev rekrutteret til at tjene i fem måneder - og 23 år senere er Clementine
stadig om bord.
I 2020 tog Clementine en kort orlov fra Africa Mercy for at rejse tilbage til
Togo og besøge sin familie. Ugen før hun skulle vende tilbage til skibet, hvor
hun havde efterladt alle sine ejendele, brød Corona-pandemien ud, og det
blev umuligt at rejse.
Uger blev til måneder og et år, og Clementine fortsatte med glæde at
udleve sin tro hver dag i Togo. En tidligere Mercy Ships-praktikant, Dr.
Wodomé, spurgte Clementine, om hun ville være hospitalspræst på den
lokale klinik. Det var let for Clementine at sige ja.
Hver morgen møder hun alle patienterne i klinikken. Med sit karak
teristiske glødende smil holder hun andagter og for at dulme frygten hos
patienterne beder hun for dem, inden de skal ind på operationsstuen.
Clementine planlægger at vende tilbage til sit skibs-hjem så hurtigt som
muligt. Efter at have udfyldt en vital funktion på Africa Mercy, tager hun på et
nyt eventyr som hospitalspræst om bord på Global Mercy®.
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Arbejdet om
bord på Africa
Mercy
Det meste af året har Africa Mercy
fået foretaget en gennemgribende
renovering på værft på De Kanariske
øer. Hun sejler tilbage til Senegal igen
i 2022.
Dagligdagen på Africa Mercy var meget
anderledes i 2021, men noget var,
som det altid er. Volontører fortsatte
med at holde skibet i gang på alle
niveauer fra broen og maskinrummet
til skibets skole om bord. Mere end
420 volontører arbejdede om bord på
Africa Mercy i løbet af året – nogle blot
nogle få uger, andre hele året.

I løbet af 2021 var
427 volontører fra 49
forskellige nationer
engagerede på Africa Mercy
- tre af disse var danskere.

3

1

2

4

1: Voluntør, Abdulai Sesay inspicerer dækkene.
2: Volontør Kathryn Dungworth underviser 1. klasse.
3: Africa Mercy under vedligeholdelse på værftet. 4: Vedligeholdelsesarbejde på Africa Mercy under værftsophold.
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Rejsen for
Global Mercy
Det har været et historisk år for Mercy Ships. Global Mercy
blev færdigt og sluttede sig officielt til vores flåde som det
første hospitalsskib, der fra begyndelsen er designet til
hospitalsbrug.
Når man bygger et skib under en pandemi, kommer der
mange forhindringer. Dem har vi overvundet, og vi har holdt
visionen for øje. Med vores nye skib vil vi kunne fordoble
indsatsen i de lande, som Mercy Ships besøger.
I begyndelsen af 2021 befandt Global Mercy sig på værft
i Tianjin Xingang i Kina. Her blev hun færdigbygget under
kyndig ledelse af vores partner, Stena RoRo.
Den 30. april kunne vi fejre hendes tredje og sidste
prøvesejlads. Hun bestod prøven og var sødygtig.
Den 16. juni fejrede repræsentanter fra Mercy Ships,
skibsværftet og samarbejdspartnere sammen den endelige
overdragelse af Global Mercy. Hun var officielt vores!
Kort efter bevægede hun sig ud på åbent hav på sin
jomfrurejse fra Kina til Belgien. Undervejs gjorde hun stop
følgende steder:
Global Mercy sejlede gennem Suezkanalen – uden
betaling. Det skyldtes en erkendtlighed fra den ægyptiske
regering hjulpet på vej af vores samarbejdspartnere i
Senegal - ikke mindst præsident Macky Sall.
Den 2. september besøgte Global Mercy Malta, under hvis
flag hun sejler.
Endelig den 12. september ankom Global Mercy til
Antwerpen i Belgien, hvor hun lå til kaj for at blive
udstyret med blandt andet IT og hospitalsudstyr til 2022.
Næste stop bliver Rotterdam havn, der vil være vært for
mange besøgende inden den endelige færdiggørelse, der
kan sende hende afsted til tjeneste i Afrika.

18 Dec 2013
Mercy Ships underskriver skibskontrakt

18 Dec 2015
Kølen lægges I Kina

30 April 2021
Final Sea Trials bestås

16 Juni 2021
Levering fra værftet I Kina

1. kvartal
2022
Udrustning og PR events i Europa

2. kvartal
2022
Planlagt sejlads til Senegal
“Africa Celebration”

Mercy Ships har forpligtet sig til miljømæssig
bæredygtighed. Det inkluderer:
Energibesparende LED-lysarmaturer
Lavt svovlindhold i brændstoffer, der reducerer
forurening
Sejlads ved lave hastigheder mellem havne for
at reducere CO2-udslip
Overholdelse af internationale (MARPOL 73-78)
standarder, der regulerer håndtering af affald,
olie, spildevand, affald og luftforurening
Filtrering af kondensvand fra
Aircondition til teknisk brug, reduktion af
drikkevandsforbruget med 50 % og brug
af højeffektive systemer der reducerer
energiforbruget med 15 %.
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Et forvandlet liv:
Marie Madeleine
Marie Madeleine har altid elsket skolen - og nægtede
at lade hendes handicap bremse hende. Som
barn udviklede hun en unormalt stram muskel
sammentrækning i benet, som gjorde, at hun begyndte
at halte meget. På trods af hendes gangbesvær, fortsatte
Marie Madeleine med at gå den korte vej til skolen.
”Mit håb for hende er, at hun kunne være som alle
andre piger, der går med rygsæk til skole” fortalte hendes
bedstemor, ”Men vi havde ikke råd til en operation, så vi
ventede på et mirakel”
En dag kom miraklet i form af en nyhed fra en af
deres naboer i landsbyen, som fortalte dem, at skibet
Africa Mercy ville komme til havnen i Dakar. Marie
Madeleine fik hurtigt planlagt hendes operation og
kunne nu se drømmen blive til virkelighed: at kunne gå
tilbage til skole.

To år efter hendes operation, går Marie Madeleine
bedre, end hun har gjort de sidste mange år. Mange ting
er ændret i denne strålende 14-åriges liv, men en ting er
forblevet den samme – hun elsker at lære!
“Hun går nu i skole, og hun siger, at hun vil være
læge!” fortæller Marie Madeleines mor. ”Hun ønsker
at hjælpe andre tilbage til et bedre liv, lige som hun er
blevet hjulpet.

“Mit håb for hende er, at hun
kunne være som alle andre piger,
der går med rygsæk til skole.”
Billeder: Marie Madeleine før og efter operation.
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Mercy Ships
arbejde er
kun muligt
takket være
den generøse
opbakning vi får
fra vores givere,
volontører og
andre frivillige.
Hjælp os fortsat med at
tilbyde livsændrende
medicinske behandlinger
og operationer og
samt forbedring af
sundhedsvæsenet i de
nationer, som skibet
besøger.

Sådan kan du hjælpe
Doner

Lave en månedlig donation til Mercy Ships enten i din bank eller via
Betalingsservice. Se hvordan på www.mercyships.dk

Saml penge ind

Lad din egen indsamling i din omgangskreds, arbejdsplads, kirke eller
hobbyklub. Eller start en indsamling online, for eksempel via Facebook.
Læs mere på www.mercyships.dk eller send os en e-mail til msdk@
mercyships.org, hvis du har spørgsmål.

Sæt dit aftryk

Husk Mercy Ships i dit testamente. Se mere på www.mercyships.dk

Rejs ud som volontør

Få dit livs eventyr som volontør om bord på en af vores skibe.
Med to skibe har vi brug for dobbelt så mange volontører.
Kontakt os på msdk@mercyships.org for at høre mere.

Følg os
Hold dig opdateret med,
hvad der sker, og hvordan du
kan hjælpe.

Læs mere
www.mercyships.dk

mercyships.dk 15

Håb og
helbredelse
mercyships.dk

Mercy Ships Danmark
Fjeldhammervej 15 | 2610 Rødovre
msdk@mercyships.org | Tlf.:+45 51 62 94 21
CVR-nr.: 34 66 83 61 | Bank konto: 5031 / 1220748

