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Henk Daniëlse:  “Met de 
pakketjes brengen we de 
kerstgedachte  aan boord” 
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� advies/informatie
� volledige prothese
� prothese op implantaten
� aanpassen van een prothese
� reparatie aan een prothese

WWW.ROSSEL-KUNSTGEBITTEN.NL

T. 0118-414533

Badhuisstraat 54, Vlissingen

Reparatie aan een 
kunstgebit na 1 uur klaar

(behandeling volgens afspraak)

Kozijnen

Zonweringen

Overkappingen

ascozeeland.nl
Fijne feestdagen!
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 In de opslag van het Zeemanshuis staan 

ruim vij� onderd kerstpakketten. Een groep 

vrijwilligers zijn druk aan de slag gegaan 

om de pakketten samen te stellen. Na 

het sorteerproces worden ze ingeladen in 

een busje en vrijwilliger Pascal Handschin 

maakt zich klaar om ze naar een schip te 

brengen. De presentjes zijn bedoeld voor 

zeevaarders die met de Kerst ergens op 

de oceaan zitten. Met dit initiatief wordt 

even stilgestaan bij alle zeevaarders die 

de kerstdagen niet thuis met hun partners, 

kinderen en kleinkinderen kunnen vieren.   

 Door coronamaatregelen moeten zeevarenden 

noodgedwongen langer aan boord blijven. 

Het gevolg is dat ze hun familie langer moeten 

missen. Om ze toch enigszins op te beuren heeft 

Stichting The Mission to Seafarers besloten om 

kerstpakketjes aan boord te brengen. Volgens 

bestuurslid Henk Daniëlse is het aantal pakketjes 

alleen maar toegenomen. “Normaal gesproken 

werden er met Kerst altijd tussen de tweehonderd 

en tweehonderdvijftig pakketten uitgedeeld. 

Door de corona wordt de bemanning steeds 

meer geïsoleerd en mogen ze niet van boord af 

vanwege de angst om het te krijgen. Er zijn ook 

rederijregels die dwingen dat ze zeelieden niet 

van boord af mogen.”

Bonte verzameling producten

De pakketten bevatten voor elke zeevaarder 

een scala aan producten. Het zijn vooral 

praktische spullen zoals shampoo, douchegel en 

handschoenen. Pascal: “Dat is ook een beetje een 

traditie. Zeemanshuizen organiseren zulke acties 

al decennialang. De nood is nu wat hoger omdat 

de werkdruk zwaarder geworden is. We proberen 

met de pakketten het nuttige te combineren met 

het aangename. Dus zowel een reep chocola met 

een warme muts erbij. Er zit ook een usb-stick in 

elk pakketje met een kerstdienst. Een groot aantal 

is religieus en het wordt zeker gewaardeerd.”

Steun van bedrijven en particulieren

De stichting is bij het inzamelen van de producten 

a� ankelijk van een goede samenwerking met 

bedrijven en particulieren. Met hetgeen wat is 

ingezameld hebben ze zeker voldoende voor alle 

zeevaarders. Miranda Floresse: “Er zijn niet alleen 

producten afgeleverd, maar er zijn ook donaties 

binnengekomen. Daar hebben we zelf weer 

producten van gekocht. In oktober hebben we 

bedrijven aangeschreven dat we beginnen met de 

actie. Dan proberen we ook zoveel geld binnen te 

harken. Er komen nu nog mensen aan de deur die 

complete setjes hebben gekocht.”

Overschot aan gebreide mutsjes 

Hoewel er al fl ink wat pakketten onderweg zijn 

naar hun eindbestemming, kunnen mensen nog 

steeds producten aanbieden. Miranda: “Sommige 

schepen, zoals een aantal bananenboten, komen 

pas aan na de Kerst. Tot het eind van het jaar loopt 

deze actie nog.” Henk: “Soms hebben we een 

overschot aan gebreide mutsjes. Die bewaren we 

dan in ons magazijn of het wordt weggegeven aan 

een goed doel. We kunnen er altijd wel iets mee.” 

 “De  pakketjes  zijn 
een combi van 

het nuttige en het 
aangename” 

      


