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In isolatie wachten op diagnose

Boegdeel ‘Baltic Ace’ afgemeerd in Rotterdam

Baltic Ace gelicht
De in 2012 vergane car carrier ‘Baltic Ace’ is de af-

gelopen tijd in delen de haven van Rotterdam binnen

gebracht. Een bedrijf uit Vlaardingen zal de stukken

recyclen. Bijna drie jaar na het ongeluk heeft de dia-

conaal werker nog steeds (facebook)contact met een

aantal oud- bemannings- leden. Van één is bekend,

dat hij zoveel psychische klachten heeft, dat hij niet

meer kan varen. Andere overlevenden hebben, ge-

dreven door financiële verantwoordelijkheden, het

maritieme vak weer opgepakt. Dit betekent, dat de fi-

nanciële gevolgen voor ieder van hen heel verschil-

lend kunnen zijn. Via facebook geeft de diaconaal

werker advies en ondersteuning.

Hoest blijkt longkanker
Een Indonesische zeevarende kwam met hoest en rug-

klachten in het Havenziekenhuis.Geïsoleerd wegens aller-

lei verdenkingen moest hij de diagnose afwachten.Tot grote

schrik kwam het slechte nieuws: uitgezaaide longkanker.

Een chemokuur van vier maanden in Nederland was voor

hem geen optie. De diaconaal werker bezocht hem en zocht

voor hem uit welke mogelijkheden er in Indonesië zijn.

Sinds januari 2015 is er een wettelijk verplichte nationale

zorgverzekering, waarbij ook het nationaal kankerinstituut is

aangesloten. Deze informatie is doorgegeven aan het

scheepsmanagement in Monaco, dat de benodigde medi-

sche zorg heeft geregeld.  

Vertrek in zicht voor Red  Duchess
De Panamese eigenaar van het schip ‘Red Duchess’

heeft eindelijk financiering gevonden om de werf te

betalen en het schip klaar te maken voor vertrek.

Sinds juni 2014 probeert de reder het opgelegde

schip weer in de vaart te brengen. Na vele (financi-

ële) tegenslagen lijkt dat nu toch te lukken.  De be-

manning is tevreden met de gagebetalingen en

verzorging en de uitvoering van de voorschriften gaat

voorspoedig. Het is de bedoeling, dat het schip in ok-

tober naar Panama vertrekt.  Bemanningsleden tevreden over gage en voeding
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Zeevarenden MRSA verdacht
In het Havenziekenhuis en Erasmus M.C. wordt

iedere zeevarende wegens het bezoeken van

buitenlandse havens verdacht van het dragen

van de beruchte ziekenhuisbacterie MRSA. Om

nare gevolgen van besmetting voor patiënten en

ziekenhuis te voorkomen komen zeevarenden

volgens protocol in een isolatiekamer. Wellis

waar van alle gemaken voorzien, maar je bent

alleen. De beschikbaarheid van internet is naast

een menselijk bezoek de weg naar contact met

de buiten wereld en familie. De diaconaal werker

leent zonodig apparatuuur om deze contacten te

faciliteren.

Port jobs: Geen tijd

voor de wal
Rotterdam is voor vele re-

derijen de ideale haven om

schepen te bevoorraden

met eten en drinken, huis-

houdelijke artikelen, brand-

stoffen, smeermiddelen en

reserve onderdelen. Ook is

de haven ideaal voor aller-

lei inspecties. Veiligheids-

voorschriften eisen toe-

Isolatie: internet als deur naar de buitenwereld

Inname van brandstof
Toegangscontrole

gangscontrole. Al deze werkzaamheden vragen om

inzet van de bemanning. Deze maakt overuren of

krijgt  een aangepaste werktijd: zes uur op en zes

uur rust. Zij die in twee periodes slapen hebben

geen tijd meer om de wal op te gaan. Shoppen gaat

dan via een catalogus op bestelling en sociale con-

tacten worden virtueel onderhouden. Passagieren

kan alleen als het schip lang genoeg in de haven

blijft en alle werkzaamheden  voltooid zijn. De dia-

conaal werker bezoekt  mensen aan boord als dia-

conale en pastorale presentie van de kerk in de

haven.

Bevoorrading van schepen vraagt veel tijd


