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Van 27 jan. t/m 4 febr. 2015 heeft een MCC team in het Fernando Nobre Mother & Child Health 
Care and General Hospital in Noabeki, Shyamnagor, Satkhira, Bangladesh 938 kinderen van 0 
tot 10 jaar medisch onderzocht en zo nodig behandeld.  Het was de eerste, verkennende 
missie op deze lokatie.  
De missie vond plaats op verzoek van en in samenwerking met DHARA, een lokale NGO 
gevestigd in Jessore.  DHARA heeft projekten voornamelijk op het gebied van de 
gezondheidszorg, scholing voor kansarme kinderen, vrouwenemancipatie en sociale 
ondersteuning van de laagste kasten.  
DHARA heeft het voornoemde ziekenhuis gesticht. Mevr. Lipika Das Gupta, oprichtster en 
direkteur van DHARA, heeft met haar enorme inzet deze missie mogelijk gemaakt.  
 
Het MCC team bestond uit de volgende personen:  Joep Avezaat, missieleider, (waarnemend 
(huis)arts), Alex Tiggelaar (huisarts), Hetty Garrelfs (tandarts), Piet Spoelstra (huisarts), Marga 
Vintges (huisarts n.p.), Marijke de Bont (jeugdarts n.p.), Marijke Lutjenhuis (huisarts n.p.), 
Annette Pelgrim (verloskundige n.p.), Anne Moore (verpleegkundige), Margreet Luger 
(gipsverbandmeester), Corrie Spoelstra (docente) en Bert van Wijk (zorgmanager).  
 
De kinderen werden gecheckt middels het MCC-carrousel model, zo nodig kregen zij 
behandeling met de ingekochte medicatie.  Dankzij onze tandarts konden kinderen met 
kiespijn ook behandeld worden.  Een aantal kinderen moest worden verwezen naar een 
ziekenhuis met meer diagnostische en therapeutische mogelijkheden.  
De benodigde materialen werden door MCC ter beschikking gesteld, Els Kalsbeek heeft dat 
weer keurig verzorgd.  De medicatie werd voor de missie door DHARA besteld en was bij 
aankomst van het team, vrijwel geheel volgens de bestelling, ter plaatse. MCC heeft de 
medicatie betaald.  
De kinderen werden geworven door van tevoren met een geluidsinstallatie op een easy-bike 
(tuktuk) onze komst bekend te maken.  Dit heeft geleid tot een enorme toestroom van 
moeders met kinderen, die we helaas lang niet allemaal hebben kunnen checken.  
Deze overweldigende toestroom was moeilijk in goede banen te leiden.  Voorafgaand aan 
de missie hebben teamleden geld ingezameld, het bijeengebrachte bedrag werd door de 
Stichting 2015 te Hardenberg verdubbeld. Met dit geld werden ter plaatse zeep, 
tandenborstels en tandpasta gekocht, die aan elk kind werden meegegeven.  Een gedeelte 
van de tandenborstels werd door een van de teamleden in Nederland ingezameld en 
meegenomen.  Ook de vertalers werden met dit geld betaald.  
 
Noabeki ligt in het zuidwesten van Bangladesh in de regio Satkhira op ongeveer 4 uur rijden 
van Jessore. Het is een arm gebied dat regelmatig getroffen wordt door orkanen en 
overstromingen. De laatste, Aila, was in 2009, daarna is lange tijd geen landbouw mogelijk 
geweest wegens verzilting van de grond.  Sinds 2012 is de rijstcultuur weer op gang gekomen, 
hoewel sommige gebieden nog jaarlijks met zilt water overstroomd worden. Er is maar één 
oogst per jaar mogelijk. In dit gebied zijn verder veel vis en garnalen kwekerijen.  
 
DHARA heeft voor deze missie vertalers geworven onder studenten Engels in Jessore. Deze 
studenten hebben met veel energie en inzet hun taak volbracht.  
De politieke situatie in het land was zeer onrustig: vrijwel continu werden er landelijke stakingen 
(hartals) uitgeroepen door de oppositie.  Deze hartals richten zich o.a. op het transport van 
mensen en goederen, het openbaar vervoer (treinen en bussen) ligt dan vrijwel stil.  
Dit heeft de missie op een aantal manieren parten gespeeld: ten eerste kon een gedeelte van 
het team pas 2 dagen later dan gepland van Dhaka naar Noabeki reizen waardoor de missie 
1 dag later begon. Ten tweede was het door de hartal niet mogelijk op andere lokaties te 
checken dan het ziekenhuis waar het team verblijf hield en als laatste hebben een aantal 
vertalers die van tevoren waren geworven het af laten weten, waardoor we uiteindelijk te 
weinig vertalers ter beschikking hadden.  
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Twee teamleden hebben tijdens deze week een training gegeven aan 20 TBA’s (traditional 
birth attendants), dit zijn vrouwen die in de dorpen helpen bij een bevalling en over het 
algemeen niet of nauwelijks opgeleid, de meesten vrouwen waren analfabeet.  
 
Een aantal keren is voorlichting gegeven aan wachtende moeders en kinderen, maar door 
het gebrek aan vertalers kon dit niet vaak genoeg gebeuren.  
 
Met deze missie hebben we een goed beeld kunnen krijgen op de gezondheidstoestand van 
de kinderen en de knelpunten hierin.  
 
Na de missie is er met mevr. Lipika Das Gupta gebrainstormd over eventuele volgende missies.  


