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Nieuwsbrief zomer 2019 
Toename bezoek centra voor zeevarenden
Met de opkomst van de mobiele telefoon werd het einde van de 
zeemanshuizen voorspeld. Zeevarenden hoefden immers toch niet meer    
van boord af om naar huis te kunnen bellen? 

Inderdaad nam zo’n 15 jaar geleden het aantal bezoeken duidelijk af. 
De laatste jaren is er echter sprake van een duidelijke stijging. Het 
zeemanshuis The Bridge in het Rotterdamse havengebied is inmiddels 
geen drie maar vijf avonden per week geopend. 

• In Amsterdam wil men een extra bus aanschaffen omdat het niet 
langer meer lukt om iedereen op te halen die wil komen. 

• In de Eemshaven is men voornemens extra grond te kopen om het 
centrum voor zeevarenden te kunnen uitbreiden. 



Naast dat zeevarenden wel eens een ander
behangetje willen zien, is de mogelijkheid
gebruik te kunnen maken van een snelle 
WiFi verbinding aantrekkelijk. Hier kunnen 
de satellietverbindingen en SIM-kaartjes 
aan boord niet tegenop. En.....de behoefte 
om even je hart te kunnen luchten is altijd
gebleven. Steeds blijkt weer dat een warm
welkom en oprechte aandacht voor zeevarenden van groot belang is!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Welzijn varenden een recht
Enige jaren geleden heeft de Nederlandse regering een verdrag 
ondertekend waarin het recht op welzijnsvoorzieningen voor zeevarenden
wordt verwoord. Het gaat om de Maritime Labour Convention 2006.     

Hierbij krijgt de regering enige 
jaren de tijd om de bepalingen uit 
te voeren. De Nederlandse 
Zeevarenden Centrale houdt hierbij de
vinger aan de pols. Inmiddels is 
gebleken dat ons land achterloopt op 
haar buurlanden. De komende tijd wil 
de Nederlandse Zeevarenden Centrale 
contact leggen met vakbonden en 

reders om te kijken wat hier aan kan gebeuren. 
Is het niet juist DE verantwoordelijkheid van de overheid om hier het 
voortouw te nemen? Is het eigenlijk niet zo dat in de Eemshaven, in 
Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond, de Moerdijk, Vlissingen, 
Harlingen en Schiedam en natuurlijk ook in Terneuzen, datgene gebeurt 
waar de overheid eigenlijk voor moet zorgen?
Hierbij speelt ook mee dat de kerkelijke financiering van het werk weer 
verder terug dreigt te lopen. Dit heeft voornamelijk te maken met het 
ledenverlies van de kerken, waardoor er minder gelden beschikbaar zijn. 
Wellicht kan de overheid de financiering van geestelijk verzorgers 
overnemen zoals dat onlangs bij de thuiszorg en de politie is gebeurd.



Piraterij
Inmiddels is de wet die de mogelijkheid biedt
gewapende private beveiligers aan boord te
hebben van Nederlandse koopvaardijschepen
aangenomen door de Eerst Kamer der Staten
Generaal. Dit betekent dat zeevarenden nu beter
beschermd kunnen worden tegen piraten. Het is vermeldenswaardig dat 
de Nederlandse Zeevarenden Centrale hier een bijdrage aan kon leveren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pesten en intimidatie
Om het welzijn onder zeevarenden verder te verbeteren is de 

Nederlandse Zeevarenden Centrale het project 'pesten en 
intimidatie' gestart. Vele tientallen werkers in de 
zeemanscentra en bezoekers van bemanningen aan boord
zijn inmiddels getraind. Niet alleen zijn zij beter in staat 
situaties te herkennen, zij weten hier ook beter mee om 
te gaan. De Nederlandse Zeevarenden Centrale is trots, 
dat zij in staat bleek deze kwaliteitsimpuls te realiseren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijwilligerstekort Rotterdam
Het wordt steeds moeilijker om 
vrijwilligers te vinden voor het werk. 
Nu het bestuur van het Diaconaal
Havenproject Rotterdam haar 
vacatures niet kan vervullen komt de
voortgang van onder meer het 
bezoeken van zeevarenden in het
ziekenhuis in het gedrang. 
Het bestuur van de Nederlandse Zeevarenden Centrale wil de lezers van 
deze nieuwsbrief dan ook met klem oproepen mensen te helpen vinden of
misschien wel zelf toe te treden. Het moet toch mogelijk zijn dat via deze 
nieuwsbrief een enkele diakenen of de diaconie van een plaats zich bij ons
meldt? Zou u dat kunnen doen via e-mail?!



Website
Mocht u nog gewend zijn het adres www.nederlandsezeemanscentrale.nl 
te gebruiken dan zouden we u willen verzoeken dit te wijzigen in    
             

www.nederlandsezeevarendencentrale.nl 

Onze website heeft onlangs een opfrisbeurt gekregen. Behalve 
nieuwsberichten treft u er foto’s en filmpjes aan over ons werk. 
Gemiddeld brengen elke dag bijna 250 mensen een bezoek aan de site. 
Had u verwacht dat er zoveel mensen geïnteresseerd zouden zijn?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijdrage
Wij hopen dat deze nieuwsbrief u ervan overtuigt dat de 
Nederlandse Zeevarenden Centrale van belang is in de
havens en aan boord. 
Uw bijdrage in welke vorm dan ook, wordt zeer op prijs
gesteld. Een (extra) gift kunt u overmaken op 
rekeningnummer: NL72 INGB 0000 144030. 
Onze dank gaat uit naar hen die dit al eerder deden. 
U weet toch dat uw gift aftrekbaar is van uw belasting?!

Onze nieuwsbrief verschijnt jaarlijks en wordt verzonden aan 
al onze bekende adressen en belangstellenden. 

Daaronder ook degenen die ons in het verleden hebben gesteund. 
Wij stellen het op prijs u van onze activiteiten op de hoogte te houden. 

Als stichting kennen wij geen leden en ontvangen geen contributie. 
Wij zijn erkentelijk voor de vrijwillige bijdragen die wij mochten

ontvangen. Wij streven er naar onze activiteiten voor zeevarenden 
voort te zetten en zo te blijven voldoen aan onze 

statutaire verplichting om voor hun welzijn zorg te dragen. 
Indien u de ontvangst van onze nieuwsbrief  niet meer op prijs stelt

verzoeken wij ons secretariaat hiervan op de hoogte te stellen. 
Het is overigens ook mogelijk de brief via de elektronische post te

ontvangen. U kunt u aanmelden op het volgende adres:
contact@nederlandsezeevarendencentrale.nl 

http://www.nederlandsezeemanscentrale.nl/
http://www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/
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