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Evaluatie Kenia Nairobi 2012
Van 11 tot en met 17 maart 2012 bezocht een team van Medical Checks for Children, op
uitnodiging van de Sophia Foundation for Children (SFFC, www.sophia-foundation.com), na
een exploratieve missie in augustus 2008, voor de vierde maal diverse locaties in en rondom
Nairobi, Kenia.
Het MCC team KeNa12 werd geleid door Karlien Bongers, chirurg , welke eveneens
medische eindverantwoordelijke was en Nadine van Dijk, spoedeisende hulp arts die de
organisatorisch eindverantwoordelijkheid had. Het MCC team werd gecompleteerd door
Marije de Waard , huisarts; Petra de Jong, Jeugd Gezondheidsarts; Rosalie Bartels, AGNIO
kindergeneeskunde; Oscar van der Kroon, journalist en programmamaker; Saskia van der
Kroon, projectmanager; Anique vd Velden, fotografe, Eugenie Aarts, mondhygieniste en
Hanneke Miedema, woordvoerder Zorgautoriteit.
Het MCC team was te gast bij de Grieks Orthodoxe Aartsbisschop van Kenia, Makarios.
De MCC missie werd georganiseerd door Marina Shacola van de Sophia Foundation For
Children en tijdens de missie werd het werk van MCC ondersteund door de SFFC vrijwilligers
Nopi Nicolaou Telemachou en Panajota Panajotis. SFFS voorziet een aantal scholen van een
voedselproprogramma en ondersteunt het weeshuis in Nyeri.
Naast uitgebreide gezondheidsvoorlichting aan kinderen, onderwijzers en care takers,
werden 1033 kinderen medisch onderzocht en behandeld. Het overgrote deel van de
gecheckte kinderen was jonger dan 10 jaar.
Voor het eerst werden ook kinderen van het weeshuis Imani Children Home gezien door een
MCC team. Het weeshuis staat in een van de sloppenwijken van Nairobi en er worden
kinderen opgevangen die letterlijk op de vuilnisbelt zijn achtergelaten of na de bevalling in
het ziekenhuis niet mee worden genomen vaak vanwege aangeboren afwijkingen en/of HIV
besmetting. Het weeshuis werd bezocht op verzoek van de Nederlandse organisatie FEMI die
dit initiatief al jaren financieel ondersteund.
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door de MCC
teamleden. Medicijnen werden door Matheos Demetriades van de Sophia Foundation For
Children gekocht bij de Keniaanse groothandel Mission for Essential Drugs and Supplies
(MEDS).
Gedurende de missie werd gewerkt volgens het MCC carrousel model waarna alle kinderen
een tandenpoets instructie en een tandenborstel kregen. Daarnaast kregen ouders,
verzorgers, onderwijzers en begeleiders voorlichting over (het belang van) wormpreventie,
voeding en hygiëne. Tijdens de missie werd nauw samengewerkt met een groep (wisselende)
lokale vertalers, onderwijzers en helpers.
Door de financiële ondersteuning van de Sophia Foundation for Children en Aartsbisschop
Makarios konden kinderen voor verdere diagnostiek en behandeling worden verwezen naar
de Riruta Clinic en het Coptic Hospital in Nairobi. Privé donaties van MCC teamleden
maakten in sommige gevallen een verwijzing naar de locale tandarts mogelijk.
Onze speciale dank gaat uit naar Marina, Matheos, Nopi en Panajota van de Sophia
Foundation for Children en onze locale helpers Nelson, David en Andrew. De MCC
teamleden zijn onder de indruk en geraakt door hun inzet, hulp en steun.
De MCC missie naar Nairobi in Kenia, was (opnieuw) een bijzondere ervaring door het
enorme contrast tussen arm en rijk, de schokkende sociale en leefomstandigheden van de
kinderen, door de vriendelijk gastvrijheid van Aartsbisschop Makarios en de inspirerende
samenwerking met de leden van Sophia Foundation For Children en de locale helpers/
vertalers, de teamgeest van het MCC KeNa11 missie team en niet in het minst door de mooie
momenten met de kinderen die we zagen.
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Deze ervaringen, de resultaten van de checks en de behandeling die we hebben kunnen
instellen, doet ons hopen dat MCC ook in 2013 opnieuw een missie zal uitvoeren naar
Nairobi.
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