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Paasactie

Al meer dan een jaar zijn zeevarenden nauwelijks of niet in staat hun 

schepen te verlaten vanwege de lock down. 

Dit terwijl ze contracten hebben

van minimaal negen maanden die

kunnen uitlopen tot zeventien

maanden. 

Net zoals vorig jaar hebben we

hen een hart onder de riem

gestoken door een Paasgroet,

SIM-kaartjes en tulpen aan boord

te brengen. 

Vrijwel dagelijks gaan vrijwilligers

en pastores naar de schepen om een

luisterend oor te bieden. 

Daarnaast worden veel praktische diensten verleend zoals 

boodschappen.



Kamerleden bezoeken zeemanshuis

Op 15 februari 2021 werd het zeemanshuis in Vlissingen bezocht door 

twee CDA Tweede Kamerleden, Wytske Postma en Joba van den Berg. 

De twee Kamerleden (zie foto) 

raakten overtuigd van het  belang 

van het welzijnswerk voor 

zeevarenden en waren onder de 

indruk van de faciliteiten die 

geboden worden. De kwetsbare 

positie van de zeevarenden komt 

steeds weer naar voren.  

De Kamerleden hebben respect voor de wijze waarop medewerkers en 

vrijwilligers het werk verrichten.

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

Deze Stichting redt zeemanshuizen 

Een belangrijke bron van inkomsten voor de centra van zeevarenden 

zijn de uitgaven die bemanningen er doen. De inkomsten uit de bar zijn 

niet het belangrijkste. Er worden veel souvenirs gekocht. Zeevarenden 

gunnen deze inkomsten graag aan de zeemanshuizen om zo hun eigen 

voorzieningen in stand te houden. Nu de centra gesloten zijn vallen deze

inkomsten natuurlijk weg. Dankzij de royale tijdelijke financiële 

noodsteun van de Prins Hendrik Stichting hoeven de tehuizen de deuren

echter niet definitief te sluiten. Voor de langere termijn bestaat de hoop 

en verwachting dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de 

kamerbreed aangenomen motie zal overnemen en over zal gaan op 

structurele financiering. 



Overleg Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 

Vorig jaar is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin 

gevraagd wordt om de zeemanshuizen structureel te financieren.         

De aanleiding hiervoor was een

petitie die door de Nederlandse

Zeevarenden Centrale is

aangeboden. 

Inmiddels vindt er overleg plaats

met ambtenaren van het Ministerie.

Dit verloopt in een goede sfeer. 

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

Wet Bescherming Koopvaardij

De Wet ter Bescherming Koopvaardij gaat waarschijnlijk pas in op één 

januari 2022. 

Dat is nota bene drie jaar nadat de wet is aangenomen in de Tweede 

Kamer! 

De Nederlandse Zeevarenden 

Centrale probeert achter de 

schermen deze datum te 

vervroegen. 

Helaas zijn er nieuwe 

parlementariërs voor deze zaak 

verantwoordelijk, waarbij opvalt

hoe weinig kennis van zaken, 

tot nu toe, bij hen aanwezig is. 




