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Touw amputeert been
Een Indiase matroos stapte tijdens het hieu-
wen in een lus van het aangeeftouw. Dit
kwam door het lieren strak te staan en de
amputatie van zijn onderbeen was een feit.
In het Erasmus M.C. konden de artsen niet
meer doen dan het been geschikt maken
voor een prothese. Na twee weken kon hij
naar huis met de hoop op een schadever-
goeding van de rederij. 
De diaconaal werker en de scheepvaart-
agent bezochten hem bijna dagelijks en kon-
den hem helpen bij de vele vragen die na het
trauma zich meester van hem maakten. Twee weken ziekenhuis na amputatie

Heet water verbrandt benen
Een Filippijnse matroos moest een slang koppelen
aan een heet-waterleiding van een tankschip. Bij
het openen van de afsluiter liep de druk in de slang
zo hoog op dat deze van de koppeling losraakte en
het hete water over het onderlichaam en de benen
van de matroos spoot. Snel ingrijpen van de be-
manning voorkwam erger dan de opgelopen
tweede graads wonden aan zijn benen. In het
brandwondencentrum van het Maasstadziekenhuis
kreeg hij een antibiotaca kuur en konden de open
wonden dichten. De diaconaal werker kon hem met
bezoek en lectuur moreel ondersteunen.  Onderlijf  tweede graads verbrand

Schepen aan de ketting
In de omgeving van Rotterdam liggen nog
tien schepen aan de ketting. Bij al deze
schepen speelt een bank de hoofdrol van-
wege hypotheekschulden. Voor de beman-
ning is dit een uitkomst, omdat de meeste
banken goed voor de mensen zorgen: vol-
doende eten en drinken en gage op tijd uit-
betaald. Op de foto hiernaast één van de
tien schepen. Dit schip is van een Griekse
rederij en heeft een Chinese bemanning. Inzet:Tweede stuurman als één van de drie wachtslieden
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Per Post-NL, E-mail of allebei?
Steeds meer diaconieën communiceren per e-mail.
Verspreiding en archivering is dan een kwestie van
muisklikken. Voor de Stichting betekent verzending per
e-mail een besparing. Daarom verneemt het bestuur
graag van u hoe u dit Bulletin wilt ontvangen: per post,
e-mail of allebei. 

Inzet: bord met ‘verboden toegang wegens retrentierecht

Our daily bread
Our daily bread is een Engelstalig bijbels dagboekje. Het
wordt gratis verspreid onder zeevarenden en vindt gretig
aftrek. Het mooie van dit boekje is dat het is geschreven
door vele schrijvers van allerlei kerken in een vast format:
een verhaaltje als illustratie en een bijbehorende overden-
king van een bijbelgedeelte met een kort gebed. Deze ma-
nier van schrijven kan de lezer inspireren om op een
andere manier tegen de dag en omstandigheden aan te kij-
ken. Tijdens bezoek aan boord biedt het ook een onder-
werp voor gesprek. Vanwege de beschikbaarheid als app
in de play/apple/windows store moedigt de diaconaal wer-
ker zeevarenden aan deze app te instaleren op  telefoon of
tablet. Steeds meer komt de digitale wereld de zeevarende
te hulp in eenzaamheid en problemen.   

Retentierecht op Reddouches
Het motorschip Reddouches is bijna veertig jaar
oud en van Nederlandse makelij. Het is een jaar
geleden gekocht door een Columbiaanse rederij
die er nog een paar jaar mee wil varen. Door de
strenge wet en regelgeving moet er veel in wor-
den geïnvesteerd om de diverse goedkeuringen te
krijgen. Naast de vele onderdelen en gereed-
schappen die moeten worden vernieuwd, moet
ook de bemanning worden onderhouden. Dit

wordt bemoeilijkt door aangescherpte regels
voor personeel van buiten de EU op opge-
legde schepen. Zij mogen maar drie maan-
den blijven. Op dit moment zijn er acht
bemanningsleden uit Panama en Honduras
aan boord. Zij wachten op materiaal, tickets
en gage. Als alles klaar is moet ook de werf
nog worden betaald om het retentierecht op
te heffen en te kunnen uitvaren. De diaco-
naal werker staat hun bij met woord en
daad.

Inspiratie op wacht


