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EURONAV HERNIEUWT STEUN AAN SAILORS’ 

SOCIETY  

 

Wij zijn ons er van bewust dat het welzijn van zeevarenden nog nooit zo belangrijk is 

geweest. Covid heeft de maritieme industrie en de zeevarenden die haar draaiende 

houden, enorm onder druk gezet. Menselijke fouten zijn verantwoordelijk voor 80% van 

alle ongevallen op zee. Vermoeidheid, stress en depressie aan boord vormen niet enkel 

een gevaar voor de mentale gezondheid van de zeevarenden, maar ook voor de goede 

werking van een schip en de veiligheid van de hele bemanning.  

 

Mensen kunnen om verschillende redenen kiezen om zeevarende te worden. Sommigen 

kiezen voor een carrière op zee omdat ze de wereld willen zien, andere kiezen voor het 

zeemansleven enkel en alleen om hun familie te ondersteunen. Wat hun achtergrond ook 

is, alle zeevarenden kunnen tjidens het werk geconfronteerd worden met grote gevaren. 

En wanneer een crisis toeslaat, staat het crisis responsnetwerk van Sailors’ Society 24/7 

klaar met traumazorg en financiële ondersteuning voor zeevarenden.  

 

De internationale liefdadigheidsinstelling Sailors’ Society ondersteunt zeevarenden en hun 

families al meer dan 200 jaar, ongeacht hun achtergrond, nationaliteit, of geloof. Hun 

wereldwijde netwerk van aalmoezeniers, scheepsbezoekers en veldwerkers is actief in 87 

havens en 21 landen, en geeft de zeevarenden die ze ontmoeten gratis Wi-Fi om naar huis 

te bellen, alsook vervoer naar de dokter of de winkel, welzijnsondersteuning en een 

luisterend oor wanneer ze dat nodig hebben.  

 

Sinds de Russiche invasie van Oekraïne, hebben aalmoezeniers van de Sailors' Society 

ontredderde zeevarenden over de hele wereld ondersteund. De zeevarenden zijn vele 

duizenden mijlen van huis, zijn angstig, en volkomen machteloos om hun families te 

helpen. Zij wendden zich tot de liefdadigheidsorganisatie die mentale gezondheidszorg en 

gebed aanbiedt (wanneer daarom gevraagd wordt) en Wi-Fi eenheden zodat zij hun 

dierbaren kunnen bellen.  

 

Vorig jaar bereikte Sailors' Society meer dan 115.000 zeevarenden door het bezoeken van 

schepen en hielp de organisatie duizenden zeevarenden door projecten zoals de distributie 

van Covid Care Kits naar 26.000 zeevarenden en hun familieleden in India, haar ziekenhuis 

in Jakarta en het bouwen van nieuwe scholen voor gemeenschappen van zeevarenden in 

de Filipijnen en Myanmar.  

 

Aan het einde van juni 2021, lanceerde Sailors’ Society een unieke Wellness at Sea 

Awareness Campaign om zeevarenden en hun families, alsook het  personeel aan wal, te 

helpen begrijpen hoe ze hun eigen welzijn kunnen bewaken. Daarnaast biedt de campagne 

toegang tot gratis ondersteuning, advies, en begeleiding. Op basis van het baanbrekende 

“Wellness op zee”-programma, waar meer dan 60 bedrijven zich bij hebben aangesloten, 

hebben duizenden ervan geprofiteerd.  

 

Sailors’ Society zet zich in om tegemoet te komen aan de noden van zeevarenden en hun 
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families op het vlak van welzijn en welvaart. Euronav erkent het belang ervan en steunt 

Sailors’ Society sinds 2016. We hebben ons er in 2021 toe verbonden om de organisatie 

nog eens vier jaar te steunen, te beginnen in 2022.  

https://www.globalmaritimeforum.org/content/2020/12/The-Neptune-Declaration-on-

Seafarer-Wellbeing-and-Crew-Change.pdf 

Zowel Euronav als Sailors’ Society zijn ondertekenaars van de Neptune Declaration on 

Seafarer Wellbeing and Crew Change. 

 

 

Euronav erkent dat het welzijn van de zeevarenden van vitaal belang is en steunt het werk 

dat Sailors’ Society doet van harte. Naast onze samenwerking met Sailors’ Society, zijn er 

tal van manieren om de liefdadigheidsintselling persoonlijk te steunen, indien u hier 

interesse in heeft.  

U kunt bijvoorbeeld een eigen inzamelactie opstarten, of registreren voor een Sailors’ 

Society teamplaats in een uitdagingsevenement zoals de marathon van Londen of de 

virtuele marathon van Londen (www.sailors-society.org/events).  

Voor meer informatie en om deel te nemen, ga naar: www.sailors-society.org 
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