Evaluatie rapport Kenia-West 2011

Medical Checks For Children

Van 27 maart tot en met 4 april heeft een MCC team op diverse locaties in Kenia West naast
uitgebreide gezondheidsvoorlichting aan care takers, 1131 kinderen medisch onderzocht en
behandeld. Na een exploratieve missie in augustus 2010, werd voor de eerste maal een
volledige MCC missie in Kenia West uitgevoerd.
De medical checks vonden in de omgeving van Kisumu en Eldoret plaats. In de buurt van
Kisumu werden op twee locaties kinderen gezien. In Kesengei kinderen van de Kesengei
Nursery & Primary School. In Kimarek werden kinderen van St. Pantelaimon Nursery, Kalamai
Bay Nursery, Kimarek Nursery en Kimbonze Nursery gezien.
In de buurt van Eldoret werden eveneens op twee locaties kinderen gezien: in Chipungundi
kinderen van Chipungundi Primary en in Chipsita kinderen van St Peter’s Kapkechui.
Het overgrote deel van de gecheckte kinderen was jonger dan 10 jaar.
Het MCC team was te gast bij de Grieks Orthodoxe Aartsbisschop van Afrika Makarios en
werkte nauw samen naast een groep van wisselende lokale vertalers en helpers, met Marina
Shacola en Matheos Demetriades van de Sophia Foundation for Children (http://sophiafoundation.com/index.html).
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden.
Medicijnen zijn met behulp van de Sophia Foundation for Children besteld bij de Keniaanse
groothandel Mission for Essential Drugs and Supplies (MEDS).
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Naomi Ketharanathan kinderarts io,
medisch eindverantwoordelijke, Nadine van Dijk, Spoedeisendehulp arts, organisatorisch
eindverantwoordelijk, Karlien Bongers, chirurg, missieleider; Lissette vd Broek, basisarts,
Madyline van Rykervorst, consultatiebureau-arts; Robert Stalpers kinderarts in ruste; Floor
Viveen, antropologe; Ria Schmitz, fysiotherapeute; Marlies Koster, doktersassistente en
Joanna de Jong, antropologe. Liesbeth Lanser, GGD-verpleegkundige moest helaas op het
allerlaatste moment afzeggen ivm persoonlijke omstandigheden.
Gedurende de controles op de scholen is gewerkt volgens het MCC carrousel model met
voor alle kinderen een tandenpoets instructie en een tandenborstel. Daarnaast is er
aandacht besteed aan de voorlichting van ouders en begeleiders ten aanzien van voeding
en hygiëne. De wisselende lokale vertalers en helpers zijn steeds nauw bij ons werk betrokken
om zoveel mogelijk kennis over te kunnen dragen. Hierdoor hebben ook locale helpers en
vertalers beter inzicht gekregen in het voorkomen van (worm)infecties en bloedarmoede.
Door de financiële ondersteuning van de Sophia Foundation for Children konden we
kinderen indien noodzakelijk laagdrempelig doorsturen naar de locale kliniek welke ook ter
plaatste geregistreerd werden voor een goede follow-up.
Onze speciale dank gaat uit naar Marina Shacola van de Sophia Foundation for Children.
Mede dankzij haar inzet, hulp en steun is het gelukt om in deze afgelegen regio onder vaak
moeilijke omstandigheden een geweldige prestatie neer wist te zetten.
De MCC missie naar de regio rond Kisumu en Eldoret in Kenia, is een bijzondere ervaring
geweest, door de gastvrijheid en vriendelijkheid van de Grieks Orthodoxe Aartsbisschop
Makarios, de geweldige en inspirerende samenwerking met de leden van Sophia Foundation
for Children.
Deze ervaringen, de resultaten van de checks en de behandeling die we hebben kunnen
instellen, doet ons hopen dat MCC ook in 2012 opnieuw een missie zal uitvoeren naar Kenia
West.
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