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Van de voorzitter. 
We zijn helaas in een heel andere wereld terechtgekomen sinds de invasie van Rusland in Oekraïne. 
Mensen die verdreven worden van huis en haard en in de buurlanden een veilig heenkomen zoeken. 
Maar nog erger, mensen die verpletterd worden door de raketaanvallen.  
In het zeemanshuis merken we ook de gevolgen van deze agressie. Er zijn schepen waar Oekraïners 
samen met Russen varen, dat is nooit een probleem geweest. Dit zou op den duur een probleem 
kunnen worden. Zeevarenden die naar huis willen maar dat niet kunnen. Aflossingen die niet door 
kunnen gaan, en als je dan al afgelost wordt en naar Oekraïne kunt, moet je meteen de oorlog in. 
Mannen die zich zorgen maken om hun gezin in oorlogsgebied. Russische schepen die geweigerd 
worden. In alle havens krijgen de pastores met deze problemen te maken. 
Helaas kunnen wij niet veel doen, hooguit een luisterend oor bieden en ervoor zorgen dat ze altijd 
naar huis kunnen bellen.  
 
Nederlandse Zeevarenden Centrale zet noodfonds op 
In een aantal zeehavens worden door havenbedrijven gratis simkaarten beschikbaar gesteld aan 

Oekraïense en Russische zeelieden. Omdat dit alleen de grotere zeehavens 
betreft, vond de NZC dat deze service zou moeten worden uitgebreid over alle 
zeehavens in Nederland. 
De Nederlandse Zeevarendencentrale  heeft daarom besloten om een 
noodfonds op te richten om Oekraïense en Russische zeevarenden in nood te 
helpen in alle zeehavens. Dit noodfonds is beschikbaar voor zeevarenden die 
dringend hulp nodig hebben vanwege betalingsproblemen met een 
geblokkeerde bankpas. Het fonds is primair gericht op het voorzien in 
basisbehoeften, zoals simkaarten, hygiëneproducten en andere praktische 
benodigdheden. Deze zeevarenden kunnen in elke Nederlandse haven 

ondersteuning aanvragen bij het lokale  zeemanshuis of bij een scheepsbezoeker. 
Om zoveel mogelijk zeevarenden voldoende te kunnen ondersteunen roept NZC andere bedrijven en 
organisaties op om hun voorbeeld te volgen en/of  bij te dragen aan dit noodfonds!  
NB Onze scheepsbezoekers hebben inmiddels al een aantal keren gebruik gemaakt van deze regeling. 
   

Bezoek prinses Anne 
Op 4 maart heeft de Engelse prinses Anne een bezoek 
gebracht aan het zeemanshuis in Schiedam. Ze was 
uitgenodigd om in de haven één van de Mercy ships te 
dopen. Daarna kwam ze naar Schiedam. Prinses Anne 
is beschermvrouw van de Mission to Seafarers.  
Ze was heel belangstellend naar het werk van de 
havenpastors en heeft de tijd genomen om een 
gesprek met Dennis Woodward te voeren. 
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De andere gasten zijn ook allemaal aan haar voorgesteld en voor iedereen had ze een aardig 
woordje.  
 
Zeevarendeninitiatief in Nederlandse havens 
Op vrijdag 4 maart 2022 hielden elf organisaties die actief zijn in de Nederlandse havens een kick off 
meeting in Rotterdam om de problemen te bespreken die zeevarenden kunnen ondervinden als 
gevolg van de Rusland-Oekraïne Oorlog. De organisaties bespraken dat de problemen nu nog relatief 
klein zijn, maar ze verwachten dat er meer problemen kunnen ontstaan op het gebied van 
repatriëring, loonbetalingen, contact met familieleden en spanningen aan boord. De organisaties 
spraken over de vooruitzichten, wisselden ervaringen uit en bespraken oplossingen. Er is ook een 
verzoek om informatie over de status quo van andere belanghebbenden. Besloten werd een 
webpagina te lanceren voor zeevarenden en voor andere belanghebbenden. Dit is de 
website: https://www.seafarersinitiative.com 
Deelnemende organisaties: 
Alle Nederlandse Zeemanshuizen, Baggerpastoraat, Havenbedrijven Amsterdam, Rotterdam en 
Moerdijk, FNV, ITF Nederland. Nederlandse Zeevarenden Centrale, KVNR, Nautilus International,  
PWC Rotterdam, Stichting Garantiefonds voor Zeevarenden, Oram en Vereniging van Rotterdamse 
Cargadoors. Het initiatief is gestart en wordt gefaciliteerd door Wybenga | advocaten. 
 

 
Hulp aan de Julietta D 
Op 31 januari jl. raakte het vrachtschip Julietta D. op drift vanwege een 
zware storm. Overal in het nieuws was te zien hoe de bemanning met 
een helikopter van boord werd gehaald. Toen ze waren ondergebracht in 
een hotel was het nieuwtje eraf. Pastores van de Nederlandse 
Zeevarenden Centrale hebben toen de bemanning bijgestaan met 
praktische hulp. Daarnaast is er ook aandacht geweest voor het 
geestelijk verwerken van deze ingrijpende gebeurtenis. 
 
 
 
 
 

 
Anti-piraterijwet van kracht 
De zeevarendencentrale heeft jarenlang haar steentje bijgedragen aan een lobby om de veiligheid 
van schepen met een Nederlandse vlag te verbeteren wanneer zij te maken hebben met de dreiging 
van piraterij. Er is een nieuwe wet van kracht waarin staat dat particuliere beveiligers mogen worden 
ingehuurd. Het is verheugend dat deze mogelijkheid nu bestaat. 
 

 
Tijdens de lockdowns zijn de zeemanshuizen nauwelijks tot niet bezocht. Tegelijkertijd werden er wel 
kosten gemaakt. Mede dankzij de hulp van de Prins Hendrik Stichting zijn de zeemanshuizen de 
periode goed doorgekomen. Zij hebben het zelfs mogelijk gemaakt om de huizen op te knappen. 
Overigens zijn de deuren van het zeemanshuis in het centrum van Terneuzen definitief gesloten maar 
er bestaat goede hoop dat men op een locatie die dichter bij de haven ligt zal verder gaan. De 
medewerkers/vrijwilligers richten zich nu volledig op scheepsbezoeken totdat er een andere locatie 
beschikbaar komt. 
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Bestuur op volledige sterkte 
Het bestuur van de zeevarendencentrale heeft met dhr. Nanco van Wijk een nieuwe secretaris 
gevonden. Verder is het bestuur uitgebreid met Jan Willem Roodenberg. Hij gaat zich volledig richten 
op de Rotterdamse haven. 
 
Fonds Zee risico en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Naar aanleiding van het aannemen van de petitie eind 2020 zijn er gesprekken op gang gekomen 
tussen het bestuur van de NZC en het ministerie van Infrastructuur en Welzijn. 
Dat heeft ertoe geleid dat er positief op onze vraag voor financiële hulp is gereageerd, mits er nog 
een private partij mee zou doen. Gelukkig is het Fonds Zee risico hier in meegegaan en hebben we 
een mooi bedrag aan noodsteun ontvangen om de eerste tekorten in de Zeemanshuizen op te 
kunnen vangen die zijn ontstaan door de Coronapandemie in 2021. Zo kan het werk voor de 
zeevarenden weer doorgaan. 
 
Steun de Nederlandse Zeevarendencentrale 
De Nederlandse Zeevarendencentrale staat voor het welzijnswerk dat gedaan wordt onder de 
zeevarenden die zich in Nederlandse havens bevinden. Ook de Nederlanders zeevarenden en hun 
gezinnen worden niet vergeten. Dit belangrijke en broodnodige werk wordt grotendeels door 
vrijwilligers gedaan. Uw financiële steun is daarbij hard nodig. Een gift kan worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL72 INGB 0000 1440 30 (t.n.v. Nederlandse Zeevarendencentrale te Rotterdam). 
Onze stichting is erkend als ANBI. Bij voorbaat willen we een ieder danken voor de  steun!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


