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Diaconaal Havenproject Rotterdam in "financieel moeilijk vaarwater".
Ongeveer een jaar geleden schreven wij dit ook, alleen zonder aanhalingstekens.
Het tekort van meer dan  € 10.000,00 dreigt ook nu. Echter uw antwoord op onze oproep was 
boven verwachting, vandaar de aanhalingstekens.
Het feit dat de provinciale diaconale bijdragen-advieslijst niet meer wordt uitgegeven door de 
PKN plaatst ons voor een nieuwe uitdaging. Wij doen een beroep op u om het diaconale werk 
onder zeevarenden te blijven steunen.
Aangezien we om kosten te besparen zoveel mogelijk per e-mail willen communiceren, vragen 
we u uw e-mailadres bij een gift te vermelden.
Het bestuur.

Opgelegde schepen met bemanningsleden 

Tientallen schepen failliet
Twee Nederlandse rederijen  moeten tientallen 
schepen naar de veiling brengen. Wegens overcapa-
citeit en bijgevolg lage vrachtprijzen zijn de baten 
te laag om alle kosten te dekken. De betrokken 
banken vonden het niet meer verantwoord om 
meer exploitatiekrediten te verstrekken. Het gevolg 
is, dat honderden werknemers, zowel Nederland-
se als buitenlandse, zijn of worden ontslagen en 
maar moeten hopen nieuw werk te vinden. Voor de       
Nederlandse werknemers heeft de vakbond voorzie-
ningen getroffen met een advocaat. Ook zijn er voor 
hen sociale voorzieningen. Voor de buitenlanders 
ligt dat anders. Juridische stappen kunnen worden 
afgestraft door een locaal uitzendbureau met een 
beruchte zwarte lijst. Omdat de rederij bij hen geen 
sociale premies inhoudt, bestaat ook geen recht op 
een uitkering. Nieuwe eigenaren zullen met lage fi-
nancieringslasten de schepen wel rendabel kunnen 
laten varen en houden daarmee de overcapaciteit en 
lage vrachtprijzen in stand. De diaconaal werker kon 
opvarenden helpen met informatie en morele steun.

Seafarers’ centre ‘The Bridge’
In oktober is in Oostvoorne een nieuwe opvang 
voor zeevarenden geopend. Het is gevestigd 
in het cultureel centrum ‘De Man’ in het cen-
trum van deze plaats. Het Rotterdams Haven-                 
bedrijf heeft voor de dagelijkse leiding een man-
ager aangesteld. Een groep vrijwilligers  zorgt 
voor gratis, gesponsord vervoer van de schepen 
naar het centrum en een gastvrij onthaal. Daar 
hebben zij gratis toegang tot wifi-internet en de 
mogelijkheid om te wandelen in het dorp en  wat 
anders te zien dan water en haventerreinen. 
De diaconaal werker ondersteunt deze gastvrij-
heid met informatie aan boord.
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Provinciaal Bijdrage advies:
De Stichting is voor haar inkomsten groten- 
deels afhankelijk van diaconieën en wordt 
aanbevolen door de Protestantse Kerk in 
Nederland                         
 
   erkende algemeen nut

                    beogende instelling

Herstelde trap 

Vallende trap: twee gewonden
Twee opvarenden uit Kroatië wilden van boord voor een wandeling.  Een trap verbond het schip 
met een trappenstellage voorzien van een glijoppervlak om bewegingen van het schip te kun-
nen opvangen. Bij het belopen van de trap gleed de trap door nog onbekende oorzaak van de 
stellage en kwamen de twee zeevarenden  met de vallende  trap zes meter lager ten val. Met 
diverse fracturen en blessures aan hoofd, heup en knie  kregen zij de nodige medische hulp in 
twee ziekenhuizen. Na een week konden zij met goede vooruitzichten voor compleet herstel 
naar huis. De diaconaal werker bezocht hen in de betrokken ziekenhuizen en kon hen bemoe-
digen en hoop geven. 
Wat zich in eerste instantie ernstig liet aanzien, bleek achteraf ‘mee’ te vallen.

Gewond aan oogkas en kniebandenGebroken heupbeen en knieschijf

Alvleesklierbloeding
Met buikklachten kwam een Letse zeevarende bij de 
spoedeisende hulp. Artsen behandelden hem voor 
een ciste in zijn alvleesklier. Helaas kreeg hij als 
complicatie een inwendige bloeding die maar heel 
langzaam genas. Hij had twee weken nodig om zover 
te herstellen dat hij de reis naar  huis kon onderne-
men. Daar zal hij nog weken nodig hebben om fit te 
worden. 
De diaconaal werker bezocht hem bijna dagelijks om 
hem te bemoedigen. 

Twee weken ziekenhuis voor alvleesklier


