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Inleiding:
Van 17 t/m 23 februari 2016 is er voor de tweede maal een MCC missie naar Noabeki, Shyamnagor,
Satkhira, Bangladesh geweest. We hebben in samenwerking met de lokale NGO DHARA 745 kinderen
in de leeftijd van 0 - 10 jaar gecheckt en zonodig behandeld. Deze checks vonden plaats in het
Fernando Nobre Mother & Child Health Care and General Hospital.
DHARA heeft projekten voornamelijk op het gebied van de gezondheidszorg, scholing voor kansarme
kinderen, vrouwen emancipatie 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 (arts) medisch eindverantwoordelijke, Bert van Wijk (zorgmanager) organisatorisch
eindverantwoordelijke), Addi Jansen (huisarts), Aletta Lödel (sociotherapeute), Annette Pelgrim
(verloskundige np) Ciska Kok (huisarts), Diana Wakker (SEH verpleegkundige), Josine v.d. Meijdenberg
(kinder-en jeugdpsychiater), Marijke Lutjenhuis (arts) en Sacha Jansen (huisarts).
Het MCC team werd bijgestaan door de DHARA Youth Support Group: 8 studenten Engels die als
tolken optraden en door medewerkers van DHARA, die voor de organisatorische ondersteuning
zorgden, o.a. de registratiepost bemanden en hielpen bij de posten wegen en meten en
bloedprikken.
DHARA is het afgelopen jaar in dit gebied begonnen met een bescheiden zorgverzekering (voor €
0,58 per jaar kunnen gezinnen een kaart kopen waarmee ze 4x gratis naar de dokter kunnen) Deze
kaarthouders konden hun kinderen door MCC laten checken. Het voordeel hiervan was dat de
instroom beperkt kon worden, waarmee chaotische taferelen zoals in 2015 konden worden vermeden
en dat kinderen volgend jaar gemakkelijker geïdentificeerd en dus vervolgd kunnen worden.
Bovendien zijn de kaarthouders bereikbaar zijn voor voorlichting etc.
Door de keuze om ruim individuele aandacht te geven aan kinderen en ouders kon steeds
voorlichting op maat gegeven worden. Het aantal en de goede kwaliteit van goede tolken en het
beperken van de instroom maakten dit mogelijk.
Tijdens deze missie hebben we relatief veel kinderen met ernstige, aangeboren afwijkingen gezien
(b.v syndroom van Down, hydrocephalus) gezien. De ouders van deze kinderen bleken bijna altijd niet
te weten wat er met hun kind aan de hand was. Velen was door lokale dokters verteld dat het later
allemaal wel goed zou komen. Met deze ouders zijn vaak langdurige gesprekken gevoerd waarbij
veel uitleg werd gegeven en onze visie op de prognose, maar zonder alle hoop weg te nemen. De
ouders waren natuurlijk zeer verdrietig maar toch ook heel dankbaar voor deze gesprekken.
Voor de dokters maar ook voor de -jonge- tolken een heel intensive ervaring. In gesprekken met de
tolken werd hier aandacht aan besteed.
Dit jaar werden veel meer kinderen verwezen dan in 2015.
Omdat bij de eerste missie al was gebleken dat er een groot gebrek aan kennis was bij ouders op het
gebied van gezonde voeding, mondhygiëne en opvoeding hebben dit jaar twee teamleden zich
uitsluitend op groepsvoorlichting gericht.
Zij hebben op 11 verschillende lokaties op het platteland voorlichting gegeven aan ongeveer 800
personen.
De kosten voor de medicatie, die lokaal besteld werd, en de materialen werden door MCC
gedragen.
De tandenborstels die aan elk kind werden uitgereikt werden betaald uit de bijdragen van familie en
vrienden van de teamleden en uit gelden die van vorig jaar over waren.
Hieruit werden ook de kosten betaald voor kinderen die verwezen werden naar een ziekenhuis voor
nadere diagnose en behandeling en waarvan de ouders deze kosten niet zelf konden dragen.
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De enorme inzet van het MCC team en van de DHARA mensen in het bijzonder van mevr. Lipika Das
Gupta en haar man hebben deze missie tot een succes gemaakt.
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