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Inleiding: Kort verslag om op de website te plaatsen:  
 
Van 12 maart tot en met 18 maart 2017 heeft een MCC team wederom op diverse locaties in 
Kenia West naast uitgebreide gezondheidsvoorlichting aan care takers ongeveer 1100 
kinderen medisch onderzocht en behandeld.  
 
De medical checks vonden in de omgeving van Kisumu en Eldoret plaats op ongeveer 1500 
m hoogte. In de buurt van Kisumu werden op twee locaties kinderen gezien. In Kesengei 
kinderen van de Kesengei Nursery & Primary en in Kimarek kinderen van de Kimarek Nursery 
gezien. In de buurt van Eldoret werden in Chipsita kinderen van de St Peter’s Kapkechui 
gezien. Daarnaast hebben wij dit jaar voor de vierde keer de children’s reprimand home en 
de vrouwengevangenis in Nakuru bezocht. Een indrukwekkende en tevens confronterende 
ervaring.  
 
Het overgrote deel van de gecheckte kinderen was jonger dan 10 jaar.  
 
Het MCC team was in Kenia op uitnodiging Sophia Foundation for Children (http://sophia-
foundation.com/index.html) welke op vele plekken in Kenia voedselprogramma’s heeft op 
scholen en ook een weeshuis in beheer heeft. 
 
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: Nadine van Dijk, Spoedeisendehulp 
arts, medisch eindverantwoordelijk en missieleider, bestuurslid MCC; Frank van Tunen, 
ondernemer en tevens voorzitter van MCC (OE); Esther Broekhuizen, huisarts; Iris Jansen, 
huisarts; Lin Smeets, basisarts; Iris vd Gevel, toxicoloog; Janneke Rood, neuroloog in opleiding; 
Jasmijn Hubers, arts; Nel Mocking, mediator. 
  
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.  
 
Wij waren erg blij om te zien dat het tandenpoets project dat vorig jaar gestart is nog steeds 
goed loopt! We hebben voor 2017 dan ook weer tandenborstels gedoneerd en proberen het 
aantal klassen waar gepoetst wordt langzaam uit te breiden. Voor de toekomst worden 
sponsoren voor dit project gezocht!! 
 
Door de financiële ondersteuning van de Sophia Foundation for Children konden we 
kinderen indien noodzakelijk doorsturen naar de locale kliniek welke ook ter plaatste 
geregistreerd werden voor een goede follow-up. Samen met de medewerkers van de Sophia 
Foundation zullen wij de follow-up van deze kinderen in 2017monitoren. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar Nopi, Tazos en Marina van de Sophia Foundation for 
Children. Mede dankzij hun aanwezigheid en participatie in ons team, is het gelukt om in 
deze afgelegen regio onder vaak moeilijke omstandigheden een geweldige prestatie neer 
te zetten. 
De MCC-missie naar de regio rond Kisumu en Eldoret in Kenia, is een bijzondere ervaring 
geweest; de indrukwekkende landschappen, de scholen en de kinderen hebben een 
onvergetelijke indruk achter gelaten. 
 
Door deze ervaringen en de resultaten die we samen weer hebben kunnen boeken, zien wij 
nu al uit naar het vervolg van deze samenwerking in 2018! 
 
Frank en Nadine, Arnhem juni 2017 
 


