
 
Boluda Towage steunt en assisteert de Global Mercy bij de welkomstvaart in haven 
Antwerpen. Op 12 september 2021 maakt het nieuwe ziekenhuisschip Global Mercy van 
Mercy Ships haar welkomstvaart naar Antwerpen. De Global Mercy zal door de verschillende 
lokale sleepdiensten, waaronder Boluda Towage, kosteloos worden geassisteerd om veilig op 
de rede van Antwerpen te zwaaien voor het grote publiek, alsook de sluizen en de haven 
veilig aan te lopen. Boluda Towage is actief in verschillende havens op het Afrikaanse 
continent. Een ontmoeting met de Global Mercy zal zich ongetwijfeld niet enkel tot de haven 
van Antwerpen beperken. Ook in Antwerpen zal Boluda Towage de organisatie Mercy Ships 
van harte ondersteunen. Boluda Towage wenst de Global Mercy en haar bemanning een 
behouden vaart! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het familiebedrijf Zuidnatie is met zijn meer dan 150 jaar ervaring marktleider in de 
Antwerpse goederenbehandeling, logistiek en opslag. Naast haar multifunctionele Terminal 
Zuid en behandeling van stukgoed op haar Breakbulk terminal is Zuidnatie ook 
gespecialiseerd in opslag, overslag, vervoer en M&R van containers met haar terminal aan het 
bevrijdingsdok. Zuidnatie wenst haar steun te verlenen aan Mercy Ships door de 
containerlichters te lossen met haar elektrische kraan op K614 en daarna de containers over te 
voeren naar K602 waar de Global Mercy haar ligplaats heeft. Met deze verantwoordelijkheid 
en liefdadige betrokkenheid wil Zuidnatie zich 100% inzetten voor een duurzamere wereld. 
 
 
 



 
 
 
J&M Catering is sinds 1992 actief in de evenementencatering voor particulieren en 
bedrijven. Met uitgepuurde smaken en een uitzinnige decoratie gaat ons gepassioneerd team 
steeds voor een onvergetelijke totaalbeleving en absolute perfectie. Voor J&M is een feest pas 
geslaagd wanneer onze gasten kunnen genieten in het volle besef dat ook voor al het overige 
wordt gezorgd. We kijken ernaar uit om u deze avond op culinaire wijze te verwennen. 
 
 
 
 
 

 
MSC is een wereldwijd bedrijf actief in de scheepvaart- en ogistieke sector en de MSC 
Foundation steunt Mercy Ships al sinds 2011. Voor het project van de Global Mercy slaan de 
drie Belgische entiteiten binnen de groep de handen in elkaar. MSC zal het zeevervoer van 
een 40-tal containers voor haar rekening nemen. Deze containers zijn voornamelijk afkomstig 
uit de US en bevatten verschillende goederen om de Global Mercy te hervormen en uit te 
rusten tot een volledig hospitaal. Medlog zorgt voor het transport van de volle containers die 
toekomen op de MPET-terminal en die moeten overgebracht worden naar de plaats waar de 
Global Mercy gedurende 6 maanden zal verblijven en waar zij zal worden omgevormd tot 
drijvend hospitaal. Sealiner zal als expediteur dit volledige proces coördineren. Zij zullen de 
containers in ontvangst nemen, zorgen voor de nodige douaneformaliteiten en nemen tevens 
de operationele afwikkeling en coördinatie tussen de verschillende betrokkenpartijen ter harte. 



 
CEPA is de private werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van 
Antwerpen. CEPA is de stem van de werkgevers in het sociaal overleg met de vakbonden en 
behartigt de sociaaleconomische belangen van haar 125 leden-bedrijven op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau. In naam van haar leden organiseert en verzorgt CEPA het 
personeelsbeleid voor meer dan 8500 Antwerpse havenarbeiders op het vlak van HR & 
personeelsbeheer, opleiding, veiligheid, uitrusting en dringende medische hulpverlening. 

 
 
 
 
 
 

 
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider 
voor complexe waterbouwwerken. Voortbouwend op meer dan 140 jaar ervaring en knowhow 
groeit DEME organisch in een reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van 
waterbouw- en milieuprojecten, het uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in EPC-
verband inclusief de civiele werken, de ontwikkeling en bouw van hernieuwbare 
energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-, gas- en energiesector, het saneren en 
recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van marine grondstoffen, etc. Dankzij een 
geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global solutions provider’. 
DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloot in de sector. 
 
 
 
 
 
 
 



 
De haven van Antwerpen is een wereldhaven en levensader voor de Belgische economie. 
Als Havenbedrijf willen we trouw blijven aan onze missie ‘een Thuishaven als hefboom voor 
een duurzame toekomst’. We willen daarbij flexibel inspelen op de snel evoluerende 
maritieme markt, met de nadruk op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een 
sterke focus op innovatie en digitalisering maar vooral ook op duurzame toegevoegde waarde 
en een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons maatschappelijk engagement kent 
vele gezichten, sponsorprojecten, natuurontwikkeling, aandacht voor kunst en cultuur, 
recreatieve havenontwikkeling, hulp aan zeelieden... Jaren geleden hebben we voor het eerst 
onze nieuwjaarswensen gekoppeld aan onze steun voor Mercy Ships, een organisatie waar we 
ons nauw mee verbonden voelen. We blijven met trots dit belangrijke internationale 
zorgproject steunen, omdat Antwerpen als wereldhaven ook een Thuishaven wil zijn in de 
globale wereld. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PSA Antwerp is gespecialiseerd in containerbehandeling en is dé toegangspoort voor 
containervervoer naar Europa. PSA baat 3 containerterminals uit in de haven van Antwerpen: 
MSC PSA European Terminal (MPET) aan het Deurganck dok, de Noordzee en de Europa 
Terminal. Ruim 80% van de containers die Antwerpen aandoen, passeert via één van deze 
terminals. Daarnaast is PSA in Antwerpen ook actief in de behandeling van stukgoed op de 
PSA Breakbulk Terminal. Vandaag kan PSA Antwerp bogen op de ervaring en expertise van 
ongeveer 3.000 personeelsleden om de complexe operaties vlot te beheren. Dankzij hun inzet 
en motivatie draagt ook PSA Antwerp in belangrijke mate bij tot het concretiseren van de 
slagzin van de groep ‘PSA, The World’s Port of Call’. 
 
 



 
Ieder persoon heeft iets unieks. Dat begrijpen vergt tijd. Select neemt tijd voor kwaliteit. Dat 
is niet zomaar een begrip, het zit in onze oprechtheid, ons maatwerk, onze expertise. Als 
totaalpartner in HR luisteren we naar klanten en geven we advies op maat. De mens staat 
centraal in alle diensten van Select: van Werving & Selectie tot Executive Search en 
Outplacementbegeleiding. Kandidaten kunnen bij ons terecht voor meer dan vacatures: een 
persoonlijke aanpak door betrokken professionals. Select denkt mee met klanten en gaat op 
zoek naar de complete match die verder gaat dan cv en vacature. 

 
"Harbouring Safe & Sound": de meerwaarde van Brabo in 3 woorden. Onze baseline geeft de 
essentie van de activiteiten van Brabo binnen de haven weer. ‘Harbouring’ betekent in het 
Engels onder meer ‘iets of iemand onderdak verlenen’, beschermen, een onderkomen bieden. 
Het is een oude term uit de scheepvaart die verwijst naar het aanmeren van een schip: 
onderbrengen in een ‘veilige haven’. ‘Safe & Sound’ betekent letterlijk vertaald ‘veilig en 
wel’. Tot vandaag is dat de kernopdracht van Brabo. De havenloodsen en bootmannen 
onthalen schepen uit de hele wereld. Zij zijn even gids en gastheer. Ambassadeurs met een 
hart voor de Antwerpse haven. ‘Harbouring Safe & Sound’ vertelt dus precies wat Brabo 
doet: schepen de Antwerpse haven binnen- en buitenloodsen en helpen aan- en afmeren. Met 
kennis van zaken, in alle veiligheid en met respect voor het schip, de bemanning en de 
omgeving. 
 
 
 



 
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen verwelkomt de Global Mercy in 
Antwerpen en is blij haar steentje te kunnen bijdragen aan dit mooie project. De Administratie 
zorgt ervoor dat de afhandeling van alle noodzakelijke douaneformaliteiten, die nodig zijn 
tijdens het verblijf in Antwerpen, zo vlot mogelijk kunnen verlopen. 
 
 
 
 
 

 
Een wereld zonder water? Ondenkbaar. Mensen en bedrijven moeten te allen tijde beschikken 
over de juiste hoeveelheid kwaliteitsvol drinkwater en dat kan niet zonder veilige en 
doordachte aan- en afvoerinfrastructuren. Water-link inspireert iedereen om de kracht van 
water écht te benutten. Dat doen we door voortdurend te innoveren, te investeren in slimme 
partnerships en te bouwen aan het team van de toekomst. Water-link wil als grootste 
waterleverancier van Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in het zoeken naar oplossingen 
voor de droogteproblematiek. Samen met onze klanten willen wij duurzaam handelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Met internationale kantoren biedt Broekman Logistics wereldwijd logistieke oplossingen op 
maat. Wij hebben locaties in West- en Centraal-Europa en Zuid- en Oost-Azië. Onze kantoren 
wereldwijd werken intensief samen. In de loop der jaren hebben wij ook een sterk netwerk 
opgebouwd van internationale partners en vertegenwoordigers in de logistieke sector. 
Broekman Logistics is een full service logistiek bedrijf gespecialiseerd in vervoer over zee, de 
weg, het spoor, door de lucht en multimodaal vervoer. Het hoofdkantoor van Broekman 
Logistics is gevestigd in Rotterdam, Nederland. Wereldwijd zorgen wij voor Value Added 
Logistics (VAL) en Value Added Services (VAS), waaronder goederenopslag en de 
distributie van goederen van deur tot deur. Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken, opslaan 
en zo efficiënt mogelijk vervoeren van complexe, zware of gevaarlijke goederen. Als 
betrouwbare logistieke partner willen wij onze klanten op alle denkbare vlakken 
ondersteunen. 
 
 
 

 
 

 
A family-owned company based in Antwerp, Van Hulle is a global specialist in maritime 
supplies and services. With over 50 years of experience, they are a reliable one-stop partner 
for ship- and project supplies, worldwide victualling management, spare parts logistics and a 
wide range of maritime supporting services. 

 
EDR Antwerp Shipyard is een scheepswerf die zich concentreert op de herstelling en 
ombouw van schepen. EDR Antwerp Shipyard is een volwaardige scheepswerf die staat voor 
kwaliteit en klantvriendelijkheid aan een goede prijs. We richten ons meer en meer op 
duurzame scheepsbouw. We willen van EDR Antwerp Shipyard een merk maken dat 
onlosmakelijk verbonden is met de haven van Antwerpen. 
 



 
 

 
Bij Dockx Rental huur je het juiste voertuig voor elke gelegenheid: auto's, bestelwagens, 
motoren, vrachtwagens, aanhangwagens en meer. Van autoverhuur en verhuizingen tot 
afhaalpunt. In onze 15 Dockx Service Shops verspreid over België kan je terecht voor 
meerdere Dockx diensten. Je wilt een personenwagen, bestelwagen, vrachtwagen, 
aanhangwagen of motor huren, je wilt verhuizen, je hebt verhuisdozen en verhuismateriaal 
nodig of je moet een pakket ophalen of verzenden? Dan maken wij het je gemakkelijk, er is 
altijd een Dockx Service Shop bij jou in de buurt die al onze diensten aanbiedt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij alles wat De Polder doet staat het comfort van de reiziger centraal. Zo wordt het volledig 
wagenpark voortdurend vernieuwd. Een toilet, airconditioning, video, bar en verstelbare 
zetels zijn dan ook standaard voorzieningen op elke bus. Maar onder al die zichtbare - en 
vooral voelbare luxe gaat tevens behoorlijk wat technisch vernuft schuil. Bij de aankoop van 
onze bussen besteden wij namelijk heel speciaal de aandacht aan het veiligheidsaspect: ABS, 
antislip en extra remcircuits staan er borg voor dat u veilig en wel op uw bestemming 
aankomt. Autocars De Polder n.v. heeft een uitgebreide vloot ter beschikking. Autocars De 
Polder en Autobus De Polder beschikken samen over 180 voertuigen van alle gekende 
busconstructeurs zoals Mercedes, Setra, Irizar, Bova, Van Hool enz. De meeste van de cars 
van Autocar De polder voldoen aan de drie sterren kwalificatie van de Belgische Busfederatie 
, het FBAA. 
 
 

 
 
 



 
 
 
MAC2 ontstond in 2013 als een bundeling van de havenactiviteiten van Group Machiels 
(Belgian Oil Services en Marpobel) en van Maritime Antwerp Cleaning op het gebied van 
afval- en reststromen uit zee- en binnenschepen en de reiniging van tanks. MAC2 recycleert 
oliehoudende afvalstoffen uit de maritieme en industriële sector zodat ze als nieuwe grondstof 
kunnen gebruikt worden. Vanuit de haven van Antwerpen bedient MAC2  ook Linkeroever en 
de havens van Zeebrugge en Gent. 
 
 
 
 

 
 
In België is SUEZ Recycling and recovery actief op het gebied van het inzamelen, 
verwerken, recycleren en hergebruik van afval en materialen. Het bedrijf biedt diverse 
diensten en oplossingen aan. SUEZ bedient hiermee circa 48.000 bedrijven en andere 
organisaties. Het bedrijf heeft zo’n 1.900 medewerkers in dienst en is op 45 locaties in België 
actief.  SUEZ heeft als missie aan een duurzaam milieu te werken, elke dag! Dagelijks 
herwint SUEZ meer en meer materialen uit uw afval. Dit is het engagement waar SUEZ voor 
staat.  
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
TotalEnergies is een van de grootste internationale energiegroepen ter wereld, met 100.000 
medewerkers in 130 landen. TotalEnergies is een multi-energiegroep die brandstoffen, 
aardgas en elektriciteit met lage koolstof produceert en commercialiseert. Onze 100 000 
medewerkers zetten zich in voor een betere, meer betaalbare, veiligere en schonere energie 
die toegankelijk is voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Met een aanwezigheid in meer 
dan 130 landen is het onze ambitie om de wereldleider te worden op het vlak van duurzame 
energie. TotalEnergies is sinds 1920 actief in België en heeft in Antwerpen drie grote 
geïntegreerde productiesites, waaronder de derde grootste raffinaderij van Europa. Het 
Antwerps platform telt om en bij de 1800 medewerkers. 
 
 
 
 

 
 
 
Cuypers Vorkliften kleurt de haven letterlijk oranje. Al meer dan 50 jaar zorgen onze 
betrouwbare machines voor uw rendement in goederenbehandeling. Van de kleinste 
elektrische vorkliften, over containerstackers, stapelaar, terminal trekkers naar grote 
hydraulische kranen, Cuypers Vorkliften verhuurt laad en los oplossingen op maat van elke 
klant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen beschermt de 
gezondheid van de mens, maar ook die van dieren en planten. De organisatie heeft een 
regelgevende rol (controles, certificaten, normen, enz.), maar ook een communicatiefunctie 
(consumenteninformatie). Het agentschap ondersteunt kleine structuren in hun ontwikkelings- 
en diversificatienoden door deze, onder andere, te ondersteunen met opleidingen, 
bewustmaking, deelname aan beurzen, enz. Door deze win-winrelaties met zijn partners uit te 
bouwen, wil het agentschap een zo veilig mogelijke consumptie garanderen in België. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sealiner is an independent forwarder, established in 1998, providing logistcs solutions 
worldwide. We are based in the Port of Antwerp, located in the heart of Europe. Our 
specialized team with experienced and commercially driven employees is taking care of our 
customers’ needs on a daily basis. Sealiner as an independent forwarder acts on behalf of 
exporters and importers and is dealing with all kinds of cargo moving to/from all overseas and 
intra EEC areas. We are familiar with import and export rules and regulations, methods of 
shipping and all customs issues. The type of customers we work for vary from small private 
companies to huge multinational enterprises who are handling in different types of 
commodities , e.g. fmcg, semi-finished and finished products, refrigerated cargo, dangerous 
goods, LCL and breakbulk cargo. In short as a logistics partner, we take care of the complete 
handling and moving of goods worldwide. 
 
 
 
 



 
 

 
Multraship is a leading Dutch towage and salvage company, part of the Muller Maritime 
Group, jointly owned by the Muller Family and Hamburg based Fairplay Towage. A genuine 
family business, with the fourth Muller generation at the wheel, both literally and figuratively. 
This heritage guarantees a stable, long-term vision with at its heart a century-long firm focus 
on the needs of our clients. Our loyalty and flexibility, combined with the fact that the human 
dimension is our basis, ensure a personal touch that leads to a long-lasting collaboration with 
employees, clients and partners. 
 

 
 
 

 
 

Zowel het Vlaamse Loodswezen als het Nederlandse Loodswezen ondersteunen dit mooie 
initiatief van Mercy Ships. Om mee bij te dragen aan deze humanitaire missie zullen beide 
loodsdiensten het verschuldigde loodsgeld voor gezamenlijke rekening nemen. Onze loodsen 
zullen het schip dan ook met veel plezier naar de haven van Antwerpen beloodsen. 
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For over 60 years Aertssen has been the authority in Belgium for infrastructure works, crane 
rental and exceptional transport. Our secret? People, Power and Passion to build on. Over the 
years Aannemingsbedrijf Aertssen has built up expertise in many fields. Excavation, 
demolition works, sewerage and road construction, hydraulic engineering and environmental 
projects are just a few of our specialties. Aertssen Kranen lifts your projects to a higher level. 
With a modern crane fleet (25 to 700 tons) and trained operators, we do top-quality hoisting 
work. We don’t just deliver the crane and an operator, we advise our customers throughout 
the whole project and look for safe solutions and an efficient approach. Our focus? Transport 
of exceptional dimensions. Our costumers rely on our expertise throughout the entire project 
including advice regarding permits, storage and modification. 

 

 
Besco is een dynamisch familiebedrijf met dienstverlening aan ziekenhuizen, mutualiteiten en 
hospitalisatieverzekeringen als hoofdactiviteit. Besco helpt ziekenhuizen, zorginstellingen, 
mutualiteiten & verzekeraars. Door efficiënte databases, softwareoplossingen op maat en 
praktijkgerichte opleidingen maakt het complexe administratie, nomenclatuur, tarifering, 
geneesmiddelen en implantaten transparant en eenvoudig. 
 
 
 

 
 

More than 85 years of experience in shipping. Established more than 85 years ago, 
Boeckmans has built an extensive knowledge and reputation providing a range of services 
related to the maritime industry via her offices in Belgium and The Netherlands. 
 
 
 



 
 
 
Citymesh maakt van connectiviteit een echte kunst. We plannen, installeren, configureren en 
onderhouden al meer dan vijftien jaar performante draadloze netwerken. We bieden naast 
onze netwerken ook complementaire innovatieve oplossingen aan. Onze netwerken en 
oplossingen zijn steeds op maat gemaakt van de wensen en noden van onze klant. Citymesh 
combineert deze gerichte aanpak met verregaande innovatie en blijft alert voor komende 
veranderingen. We realiseren connectiviteit in verschillende sectoren en nichemarkten door 
middel van een combinatie van wifi, 4G, 5G, slimme sensoren en datavisualisatie. Zo 
ondersteunen we vandaag meer dan 70 steden, verschillende offshore projecten, tientallen 
expohallen, de Belgische spoorwegen, industriële sites en gebouwen alsook meer dan 200 
events. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DHL is the leading global brand in the logistics industry. Our divisions offer an unrivalled  
portfolio of logistics services ranging from national and international parcel delivery, e-
commerce shipping and fulfillment solutions, international express, road, air and ocean 
transport to industrial supply chain management. With about 380,000 employees in more than 
220 countries and territories worldwide, DHL connects people and businesses securely and 
reliably, enabling global sustainable trade flows. With specialized solutions for growth 
markets and industries including technology, life sciences and healthcare, engineering, 
manufacturing & energy, auto-mobility and retail, DHL is decisively positioned as “The 
logistics company for the world”. 
 
 
 



 
 

 
Orange Belgium is één van de grootste spelers op de telecommarkt in België en in 
Luxemburg met zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg. Het bedrijf 
biedt zijn residentiële klanten mobiele prepaid- en postpaiddiensten aan, alsook een heleboel 
andere innovatieve telecomdiensten. Als convergente speler biedt Orange ook tv en internet 
aan via het kabelnetwerk in België. Op de zakelijke markt biedt Orange mobiele en vaste 
telefonie aan, alsook breedbandinternet. Als gevestigd telecombedrijf heeft Orange een 
uitgebreid aanbod van connectiviteits- en mobiliteitsdiensten, inclusief aanbiedingen die 
gebaseerd zijn op big data en het Internet of Things (IoT). Orange is ook een 
groothandelsbedrijf en verleent zijn partners toegang tot zijn infrastructuur en diensten. 

 
Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een 
beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door 
een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve 
aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen 
en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en 
de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 
 
 
 
 

 



 
 

 
De Afdeling Maritieme Techniek van de Universiteit Gent is o.a. gespecialiseerd in het 
vaargedrag van schepen in ondiep water en verleent geregeld wetenschappelijke 
dienstverlening aan het Havenbedrijf Antwerpen aangaande het veilig afmeren van schepen. 
Voor de afgemeerde Global Mercy werd ondersteuning geboden bij het bepalen van de 
afmeerconfiguratie en werd een analyse van de scheepsrespons onder de invloed van wind 
uitgevoerd. 
 
 
 

 
Arass Hotel & Business Flats biedt 105 hotelkamers met kitchenette en business flats met 
keuken op een top locatie aan de Plantin & Moretuslei 111 in Antwerpen, met een vlotte 
verbinding naar de haven en het centrum van Antwerpen. Wij beschikken over een overdekte 
parking voor 60 auto’s en zijn gelegen op wandelafstand van alle openbaar vervoer. Al onze 
kamers beschikken over individuele airconditioning en gratis high speed wifi. Onze receptie 
is open 7/7 van 08.00-17.30u en daarbuiten is er een self check-in via onze nachtingang.  U 
kan bij ons terecht voor kort of lang verblijf in één van onze 5 kamertypes. Wij bieden u 
graag de beste service tegen de beste prijs zodat u zich meteen thuis voelt bij Arass Hotel & 
Business Flats. 
 



 
The Royal Belgian Shipowners Association is proud to support the Mercy Ships initiative. 
Several Belgian ship owners have an historical connection with Africa. Providing much 
needed medical assistance to the African people will improve their life conditions which is the 
main reason why we support Mercy Ships. 
 
 
 
 

 
 
 

Securitas is wereldwijd marktleider op het vlak van beveiliging en bewaking en is actief in 
sectoren zoals on-site en remote bewaking, technologische oplossingen, security-advies en 
trainingen. 
 
 
 



 


