
B U L L E T I N  64
april 2018

Stichting Diaconaal          
Havenproject Rotterdam

Financieel tekort ongedaan!
De afgelopen jaren moesten we u in het laatste kwar-
taal melden, dat de opbrengst van de giften ach-
terbleef bij die van het voorafgaande jaar in dezelfde 
periode. 
Ook meldden we u jaarlijks, dat de uiteindelijke op-
brengst van de giften die van het voorgaande jaar 
toch weer overtroff en. 
Met dankbaarheid kunnen we u ook dit keer, dankzij 
onze oproep, een positief resultaat van iets meer dan 
4000 euro  melden. 

Hierbij past echter wel een kanttekening.
De provinciale diaconale advies- en projectenlijst ver-
schijnt niet meer. Het bestuur van DHR verwacht hi-

erdoor structureel minder inkomsten in de toekomst. 
De provinciale commissie ‘Bijdrage-Advies’ heeft bij 
de beëindiging van de provinciale diaconale onder-
steuning ons een eenmalige fi nanciële bijdrage van 
25000 euro toegekend. Het bestuur heeft deze gift 
in dank aanvaard. Het DHR-bestuur heeft besloten 
deze ondersteuning in vijf gelijke delen toe te reke-
nen aan de jaren 2017 tot en met 2021. Zonder deze 
bijdrage van 5000 euro zou er over 2017 een tekort 
van ca. 1000 euro zijn geweest.
Wij danken alle gevers, groot en klein! Uw bijdragen 
maken het mogelijk, dat het diaconale werk in de 
Rotterdamse haven doorgang kan vinden. 

Het bestuur.

Foto ter beschikking gesteld door patiënt

Ziek op zee: twee weken tobben
Een 21 jarige scheepsschilder uit India meldde zich 
vijftien dagen na aanmonstering ziek. Hij had hoge 
koorts en benauwdheid. De medicijnen aan boord 
hielpen niet en pas na twee weken zou Rotterdam 
worden aangedaan. In deze periode verloor hij tien 
kilo en was hij erg verzwakt. Eenmaal in Rotterdam 
vond opname plaats in het Erasmus MC. Daar kon 
met aangepaste antibiotica de infectie worden be-
streden. Na een week  mocht hij naar huis voor ver-
der herstel.
De diaconaal werker bezocht hem en zorgde voor In-
diaas eten en toiletartikelen.

Maagbloeding: zes dagen isolatie
Een Indiase werktuigkundige werd tijdens 
zijn werk onwel. De snel opgeroepen ambu-
lance bracht hem naar het Vlietlandzieken-
huis in Schiedam. Op de spoedeisende hulp 
constateerden de dokters  een maagbloeding. 
Mede op verdenking van de aanwezigheid van 
een ziekenhuisbacterie verbleef de patiënt zes 
dagen in de isolatiekamer op de intensive care. 
Door gebrek aan persoonlijke spullen moest hij 
zich behelpen met een luier en een operatiejas-
je.Toen  hij buiten levensgevaar was, kon hij in 
een hotel verder uitzieken. Pas daar kreeg hij 
zijn persoonlijke spullen en kreeg de diaconaal 
werker informatie om  hem te bezoeken. 

Hoge koorts en tien kilo afgevallen



BULLETIN is een uitgave van:
Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam
In PDF formaat in kleur te downloaden op:
www.diaconaalhavenproject.nl

Redactie:
Rijk van Lent, diaconaal werker
Secretariaat:
Barnsteenhof 28
3162 RC  Rhoon
Tel.nr. 0653 679 262
E-mail: info@diaconaalhavenproject.nl

Bankrek.: NL70 INGB 0000 199 259
Inschrijvingsnummer: 41131013 bij de Kam-
er van Koophandel  te Rotterdam

Voormalig Provinciaal Bijdragenadvies:
De Stichting is voor haar inkomsten afhan-
kelijk van diaconieën en wordt aanbevolen 
door de Protestantse Kerk in Nederland

                erkende algemeen nut
                beogende instelling

Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is partner in Stichting Nederlandse ZeemansCentrale

Gelogeerd in een air-bnb wachten op uitspraak

Kapitein  op de brug van zijn tweede thuis

Zeeman zoekt recht na ongeluk
Twee jaar geleden brak een Amerikaanse zeevarende zijn 
enkel bij een val aan boord van zijn schip, dat toen was af-
gemeerd in Nederland. Sindsdien probeert hij via advocaten 
vergoeding te krijgen voor medische zorg en loonderving. 
Omdat een proces in de V.S. te lang zou gaan duren, kwam 
hij naar Nederland om een claim in te dienen. Na een half 
jaar aan het lijntje te zijn gehouden door twee advocaten, 
wist een advocaat van de vakbond binnen enkele weken zijn 
zaak op de rol te krijgen voor een kortgeding. 
Omdat zijn fi nanciële reserves uitgeput waren, hielp de 
diaconaal werker hem met een aanvraag voor een lening 
van  het internationaal noodfonds voor zeevarenden, le-
vensmiddelen en een luisterend oor.   

Eenzaamheid: Schip als thuis
Een kapitein van 73 jaar uit Letland werd na zijn 
pensioen weduwnaar. Door het gemis van zijn 
vrouw was zijn huis geen thuis meer. Hij besloot 
weer te gaan varen op de coaster, waarop hij al 
vijftien jaar kapitein is. Toen het schip werd ver-
kocht, mocht hij in dienst komen bij de nieuwe 
rederij om zijn tweede ‘thuis’ te continueren.
Het geven van een luisterend oor en een woord 
van bemoediging door de diaconaal werker werd 
erg gewaardeerd. 

Samenvatting werkverslag 2017
Scheepsbezoek
In 2017 konden weer veel zeevarenden op hun schepen 
worden bezocht. Het ging om een totaal van 263 sche-
pen. Bijzondere aandacht is er voor mensen aan boord 
van schepen die reizen maken van een maand of langer 
en in Europa alleen Rotterdam aandoen. Ook mensen die 
wegens  ligtijden van  soms maar een paar uur niet kunnen 
passagieren krijgen aandacht. 
Het kunnen praten met iemand van ‘buiten’  over persoon-
lijke zaken thuis of in het schip staat hoog op het verlang-
lijstje van maritieme werkers.
De meest gevraagde hulp is assistentie bij het opwaarde-
ren van simkaarten, waarmee ze met ‘thuis’ kunnen com-
municeren.
Ziekenbezoek
In het afgelopen jaar werden 35 zieke zeevarenden in 
totaal 98 maal bezocht. Door beleid en regelgeving is de 
tendens dat er minder mensen ziek worden of een ongeluk 
krijgen. Omdat zij volgens protocol altijd geïsoleerd worden 
hebben zij erg veel behoefte aan bezoek en service.


