Evaluatie rapport Kenia-Nairobi 2013

Medical Checks For Children

Evaluatie Kenia Nairobi 2013:
Van 21 tot en met 28 juni 2013 bezocht een team van Medical Checks for Children, op
uitnodiging van de Cypriotische vrijwilligersorganisatie Sophia Foundation for Children (SFFC,
www.sophia-foundation.com), na een exploratieve missie in augustus 2008, voor de vijfde
maal diverse locaties in en rondom Nairobi, Kenia waarbij in totaal werden 1042 kinderen
medisch onderzocht en behandeld.
Medische eindverantwoordelijke van het MCC team KeNa13 was Karlien Bongers, chirurg en
Anne Vlietstra, huisarts, had de organisatorisch eindverantwoordelijkheid. Het MCC team
werd gecompleteerd door de huisartsen Eveline Resing, Wim Vermeulen en Randi van Oijen,
topenarts in opleiding Nadine Wijders, kinderverpleegkundige Jankine Ligtvoet, medisch
analiste Marjan Bolt, product specialist Jet van Griethuijsen en consultant Harald Beekman.
Het MCC team was wederom te gast bij de Grieks Orthodoxe Aartsbisschop van Kenia,
Makarios.
De MCC missie werd door Marina Shacola van de Sophia Foundation For Children
georganiseerd. SFFS voorziet een aantal scholen van een voedselproprogramma en
ondersteunt het weeshuis in Nyeri. Tijdens de missie werkten de MCC teamleden nauw samen
met de SFFC vrijwilligers Panajota Panajotis, Chara Tsingi en Marina Shacole, de SFFC
medewerkers David Alimasi, Nelson Aderi en Gerald Mochirien, de locale vrijwilligers, Wilson
Mungai, Hesbon Aderi en Gerasmus Mavisi en een grote groep wisselende lokale vertalers,
onderwijzers en helpers.
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.
De 1042 gecheckte kinderen waren afkomstig van de scholen St Clemens en St Paul in de
sloppenwijk van Nairobi Riruta en de scholen St George en Joy Spring school en Jamii
Outreach in de sloppenwijk Kibera. Op verzoek van de Nederlandse organisatie FEMI, welke
dit initiatief al jaren financieel ondersteund, werd het weeshuis Imani Children Home in de
sloppenwijk van Nairobi Kayole bezocht alwaar kinderen wordenn 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. Buiten Nairobi
zagen we de kinderen van Monica Memorial Development Centre for Needed Children in
Naiwasha en de kinderen van Makarios school en het Makarios Children’s Home in Nyeri,
allen organisaties welke door SFFC worden gesteund.
Het overgrote deel van de gecheckte kinderen was jonger dan 10 jaar.
Technische hulpmiddelen en een tandenborstel voor ieder kind werden vanuit Nederland
meegenomen door MCC teamleden. Medicijnen werden door Matheos Demetriades van
SFFCgekocht bij de Keniaanse groothandel Mission for Essential Drugs and Supplies (MEDS).
Door de financiële ondersteuning van de Sophia Foundation for Children, het Emile
Nieuwendijkfonds en privé donaties van de MCC teamleden KeNa13 konden kinderen indien
noodzakelijk voor verdere diagnostiek en behandeling worden verwezen naar de Riruta
Clinic of het Coptic Hospital in Nairobi, het District Hospital in Naiwasha of het Outspan
Hospital in Nyeri.
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, de vriendelijk gastvrijheid van Aartsbisschop Makarios en de inspirerende
samenwerking met de mensen van de Sophia Foundation For Children en de locale helpers/
vertalers, de teamgeest van het MCC KeNa13 missie team en niet in het minst door de
ontroerende momenten met de kinderen. Deze ervaringen, de resultaten van de checks en
de behandeling die we hebben kunnen instellen, doet ons hopen dat MCC ook in 2014 een
missie zal uitvoeren naar Nairobi.
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