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OPROEP
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is bijna volledig afhankelijk van giften van diaco-
nieën. In vergelijking met vorig jaar stevenen we af op een tekort van € 12.500,- . 
Wij hebben vernomen, dat enkele tot vorig jaar toe bijdragende kerken hier helaas mee zijn gestopt, 
nu het provinciaal bijdragenadvies vanaf dit jaar niet meer verschijnt.  Dát is een beslissing van de 
landelijke PKN, waarop wij geen enkele invloed konden uitoefenen. Maar ons werk blijft gewoon het-
zelfde: bezoek aan schepen waar mensen in nood zijn (en zo nodig hulpverlening), alsmede bezoek 
aan zeelieden die in een ziekenhuis aan de wal liggen. 
Wij merken dat dit onverminderd nodig is, én zeer wordt gewaardeerd door  zeevarenden. U kunt 
ons helpen dit werk ook voor dit jaar met een gift te ondersteunen. Mogen wij opnieuw op u rekenen? 
Namens het bestuur  W. Baas, voorzitter.

 Breuken in onder- en bovenkaak, neus en oogkas

Verzekering betaalt gage bemanning
Drie bemanningsleden van het m.s. Pomor Trader 
bleven aan boord toen de rederij de acht  overige re-
patrieerde naar Rusland. De blijvers kregen de eerste  
maand nog uitbetaald. De tweede maand kregen zij 
alleen nog proviand en brandstof. De derde maand 
werd het stil. Het geld bij de rederij was op. 
Gelukkig is er vanaf 1 januari 2017 internationaal   
recht van kracht, dat zorg en betaling van de beman-
ning moet garanderen als reders in gebreke blijven. 
Deze moeten zich daarvoor verzekeren.
Na drie maanden  konden de blijvers verzorgd en 
uitbetaald naar huis dankzij deze verzekering. 
De diaconaal werker begeleidde de bemanning ge-
durende hun verblijf aan boord en bemiddelde naar 
andere hulpverleners. Verzekering betaalt en repatrieert bemanning

Gezichtsletsel door vallende oliedrum
Tijdens het laden van een pallet met vier vaten van 
200 liter olie brak de pallet en kwamen twee vaten 
naar beneden. Een matroos probeerde een vat 
tegen te houden maar kon het gewicht niet hou-
den. Het vat kwam tegen zijn gezicht aan met vele 
breuken tot gevolg. In het Erasmus M.C. maakten 
chirurgen een reconstructie van zijn gezicht. 
Omdat het ongeval gebeurde vlak voor vertrek, 
was er geen tijd  om zijn bagage te pakken. 
De diaconaal werker hielp hem met communi-
catieaparatuur en geestelijke ondersteuning.
Na een week was hij stabiel genoeg om naar huis 
te gaan voor een langdurig herstel.
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Na herstel in hotel terug aan boord

Onrust door eerlijkheid
Een Indonesische kok kreeg regelmatig per sms aan 
boord een opwaardering van zijn telefoonkaart, die hij 
dan later in de haven van Amsterdam  aan collega ds. 
L. Rasser betaalde. Toen zijn schip Amsterdam niet 
meer zou aandoen  maakte de man zich zoveel zorgen 
om zijn ‘schuld (€ 30,00)’, dat hij er niet van kon sla-
pen.  Hij  hield rekening met de situatie, waarin hij  het 
bedrag niet meer zou kunnen terug geven........en dan 
herdacht te worden als een dief. Het schip ging evenwel 
voor eenmaal naar Rotterdam, waar  de diaconaal wer-
ker het bedrag namens ds. Rasser in ontvangst nam. 
Opgelucht en blij vertrok de kok naar zijn volgende 
bestemming.

Bemanningsleden lopen met valgevaar op de luikhoofden

Opgelucht en blij na betaling

Doen zonder tegenspraak?
De kapitein van een klein bulkschip had haast om het schip klaar 
te maken voor vertrek. Nadat de lading gelost was, moesten de 
ruimen en de luikhoofden worden schoongemaakt. Om tijd te 
besparen liepen de bemanningsleden al vegend met valgevaar 
zonder bescherming over de luikhoofden. Van tegenspreken 
kon geen sprake zijn, want het ging toch altijd goed.......
De diaconaal werker maakt zeevarenden bewust van hun pro-
fessionele verantwoordelijkheid en ethiek: soms ‘nee’ zeggen.

Uitzieken van waterpokken in hotel
Een matroos kreeg onderweg van zijn huis in 
de Filippijnen naar zijn schip-in-Rotterdam een 
infectie met het waterpokkenvirus. Na een paar 
dagen aan boord kreeg hij de bekende huid-
uitslag. Wegens infectiegevaar voor de andere 
bemanningsleden moest hij aan de wal een 
weeklang uitzieken. Hij werd ondergebracht in 
een hotel, waar de diaconaal werker hem kon 
bezoeken en verrassen met een maaltijd naar 
zijn smaak.Toen het besmettingsgevaar gewe-
ken was kreeg hij ook aanspraak van andere 
zeevarende gasten. Na herstel kon hij terug aan 
boord om te kunnen zorgen voor zijn familie.


