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Van 16 tot en met 22 augustus 2009 heeft een MCC team in het dorp Mtakuja in Tanzania 
1194 kinderen van 10 jaar en jonger medisch onderzocht en behandeld. Het was de eerste 
missie op deze locatie.  
 
Mtjakuja is een lang gerekt dorp, bestaande uit diverse kleinere dorpen, gelegen in het 
noorden van Tanzania, dichtbij de Kilimanjaro. Naast de kinderen van de twee scholen in het 
dorp, werden ook alle niet schoolgaande kinderen onder de 10 jaar gecontroleerd. Het MCC 
werkte samen met de project coördinator van FD Kilimanjaro, Joris de Vries, en met een 
groep lokale vertaalsters.  
 
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden. 
Medicijnen zijn met behulp van FD Kilimanjaro besteld bij het TPC Hospital en additioneel 
verkregen bij diverse apotheken in Moshi.  
 
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Karlien Bongers (medisch 
eindverantwoordelijk, chirurg), Iris van de Gevel (organisatorisch ondersteunend, toxicoloog), 
Anne Vlietstra (huisarts), Eva Bouwsma (ANIO gynaecologie), Sven Daam 
(huisarts/havenarts), Gijs Baaten (GGD arts), Femmy Meenhorst (radiologisch laborant), 
Marjan Bolt (medisch analist) en Miguette Jadoul (projectleider).  
 
Gedurende de controles op de scholen is gewerkt conform het MCC carrousel model. 
Belangrijke aanvulling op de MCC carrousel waren de HIV/AIDS voorlichting door een lokale 
verpleegkundige en een tandenpoets instructie voor alle kinderen, waarbij ook aan ieder 
kind een tandenborstel werd uitgedeeld. Daarnaast is er aandacht besteed aan de 
voorlichting van ouders en begeleiders ten aanzien van voeding en hygiëne. Tevens hebben 
we getracht de vertaalsters zoveel mogelijk bij ons werk te betrekken om zoveel mogelijk 
kennis over te kunnen dragen. Deze kennis overdracht is afgesloten middels een eind training 
en vragenronde op de laatste missie dag. Door de financiële ondersteuning van FD 
Kilimanjaro konden we kinderen laagdrempelig doorsturen naar het lokale ziekenhuis. 
Hierdoor kan er een beter inzicht gekregen worden in het voorkomen van HIV/AIDS, malaria 
en sikkelcel anemie en hopen we dat het ziekenhuis in de toekomst ook vaker bezocht zal 
worden door de inwoners van Mtakuja. 
 
Heel speciaal gaat onze dank uit naar Joris de Vries van FD Kilimanjaro en de 9 vrouwelijke  
vertaalsters die ons tijdens het werk hebben bijgestaan. Alle MCC teamleden zijn onder de 
indruk en geraakt door hun inzet, hulp en steun tijdens ons werk.  
 
De MCC missie in Tanzania, is een bijzondere ervaring geweest, door het enthousiasme van 
Joris de Vries en de vertaalsters, door de mooie reacties van ouders en kinderen, door de 
dikke tranen die soms werden gehuild door de kinderen en door de goede onderlinge 
samenwerking van het MCC team. Deze ervaringen, maar ook de resultaten van de checks 
en de behandeling die we hebben kunnen instellen, doet ons hopen dat MCC in 2010 weer 
Mtakuja mag aandoen.  
 
 


