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Evaluatie Bangladesh BVDO 2013 

 

Van 24 tot en met 31 maart 2013 heeft een MCC team, in een aantal dorpen in de Barisal 

Division in Bangladesh, 796 kinderen tot 8 jaar medisch onderzocht en behandeld. Het was 

de vijfde missie op deze locatie.  

 

Technische hulpmiddelen zijn vanuit Nederland meegenomen door de verschillende 

teamleden. Een lijst van medicijnen zijn door de medisch eindverantwoordelijke, Bram Felius, 

doorgegeven aan de locale organisatie (BVDO). Zij hebben vervolgens de medicijnen 

besteld en laten bezorgen op locatie door een locale apotheker.  

 

Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Bram Felius, (kinderarts, medisch 

eindverantwoordelijk), Dini van der Worm (organisatie adviseur, interimmanager, 

organisatorisch eindverantwoordelijke), Edith van Breemen (verpleegkundige), Taco Claas, 

Marlieke Cools(arts Kinder IC), Liesbeth Lanser (verpleegkundige), Adri van Mastrigt (huisarts), 

Gabrielle Rutten (arts en consultant), Jan Staal (psychiater), Roos Tacken (kinder- 

psychotherapeut). 

 

De medische controles werden uitgevoerd in samenwerking met de Barisal Village 

Development Organisation (BVDO). BVDO is een kleine plattelands ontwikkelingsorganisatie 

opgericht in 1997, door mevrouw Cecilia Parul Mondal. De organisatie is gevestigd 

in Chhabikharpar en ligt vlak bij Agailjhara in Bangladesh. De organisatie richt zich specifiek 

op vrouwen en kinderen.  BVDO heeft 25 pré-scholen in de omgeving van Chhabikharpar. 

Het doel van het Pré-school Programma is het verstrekken van kwalitatief goed onderwijs aan 

kinderen in de laaggelegen gebieden. De dorpen in deze laaggelegen gebieden zijn 

gedurende 4 tot 7 maanden per jaar door wateroverlast moeilijk bereikbaar. 

In het voortraject naar en tijdens de medische controles werd nauw samengewerkt met Linus 

Mondal, de zoon van Cecilia Parul Mondal. Daarnaast hebben in totaal circa 15 

gezondheidswerkers en andere medewerkers van BVDO MCC tijdens de medische controles 

geholpen met vertalen en voorlichting geven. 

 

Gedurende de controles op de scholen is gewerkt conform het MCC carrousel model. Er is 

aandacht besteed aan de voorlichting van ouders en begeleiders ten aanzien van voeding 

en hygiëne. Ook is er een station ingericht voor tandenpoetsinstructie, bemand door een 

locale gezondheidswerker.  Aan alle kinderen, is een tandenborstel, tandpasta en zeep 

verstrekt. Tevens is getracht de vertalers zoveel mogelijk bij het werk te betrekken om 

kennisoverdracht te bevorderen.  

 

MCC heeft in vijf verschillende dorpen gewerkt: Chhabikharpar, Bisharkandi, Kurulia, Madra, 

en Torur Bazer. Deze dorpen werden per boot, fiets of te voet bezocht. Het MCC team 

verbleef in een gebouw van BVDO in Chhabikharpar. In totaal zijn 796 kinderen door het 

MCC team in de Medische Caroussel gezien allen onder de 10 jaar. Nadere resultaten en 

gegevens zijn te vinden in het medisch rapport.  

 

Onze speciale dank gaat uit naar Cecilia Parul Mondal en Linus Mondal en alle vertalers en 

vertaalsters die ons tijdens het werk hebben bijgestaan. Alle MCC teamleden zijn onder de 

indruk geraakt door hun inzet, hulp en steun tijdens ons werk.  

 

 
  
 


