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Verslag exploratieve missie Letcee Zuid-Afrika juli 2016 
 
Van 4 tot 11 juli 2016 heeft een team van Medical Checks for Children in het project Letcee van Kinderfonds Mamas in Zuid-Afrika 872 kinderen van 0 tot 12 jaar, 
waarvan 400 kinderen in de leeftijdsgroep van nul tot vijf jaar, medisch onderzocht en behandeld. Het was de eerste, exploratieve missie op deze nieuwe locatie. 
 
Het team werkte vanaf vijf verschillende locaties in de omgeving van Greytown: vier keer op het platteland en één keer in de sloppenwijk van The Barracks in 
Greytown. Er werd steeds vanuit een school (of dagopvanglocatie) gecheckt. 
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden. Medicijnen zijn lokaal in Greytown ingekocht. 
 
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Ines Rosenstiel-Jadoul (medisch eindverantwoordelijk, kinderarts), Véronique Schram (organisatorisch 
eindverantwoordelijk), Danielle de Jongh (jeugdarts)), Stephen van den Elshout (digital IC Design&Verification Engineer, Jop Jans (Arts –onderzoeker), Marlies 
Mensen (longarts), Hanaa Benjeddi (arts), Marloes Duitsman (arts-onderzoeker), Mariette van Caulil (HR adviseur), Janine Terwindt (psycholoog), Femke van 
Caulil (HR adviseur) en Sabine Wesseldijk (jurist). 
Gedurende de controles is gewerkt conform het MCC carrousel model.  
 
Belangrijke aanvulling op de gebruikelijke missies van MCC was de betrokkenheid van het plaatselijke ziekenhuis en ministerie van gezondheidszorg speciaal 
voor de kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Zo waren op de verschillende check locaties een mobiele tandartskliniek aanwezig evenals een testpunt voor 
aids, een tuberculosekliniek en een adviespunt over mannelijke besnijdenis. Ook stond er continu een ambulance stand-by.  
 

Een opvallende conclusie is dat 36% van de kinderen lijdt aan anemie (bloedarmoede) als gevolg van eenzijdige voeding, tekort aan ijzer en multivitaminen, 
chronische infecties en mogelijke bijwerking van HIV medicatie. Het percentage van groeistoornissen lag rond de 10 tot 15 procent voor de verschillende 
leeftijdsgroepen, Het overgrote deel van de kinderen,76 procent had niet deel gehad aan de anti worm campagne, mogelijk door schaarste dan wel hoge kosten 
van de albendazol en mebendazol. Rond 5 procent van de kinderen is ter plekke behandeld voor acute infecties in het KNO, pulmonaal en gastro-intestinaal 
gebied en voor huidinfecties. 
Totaal werden er 65 kinderen doorverwezen naar het lokale ziekenhuis in Greytown. Letcee zal de coördinatie van de follow up van deze kinderen waarborgen en 
terug koppelen naar MCC. 
 
We kijken uit naar een vervolg op de samenwerking met Kinderfonds Mamas en het project Letcee. 
 
Een groot compliment aan het Kinderfonds Mama s in Nederland en in Zuid-Afrika voor het realiseren van een zeer geslaagde medische missie, met als absolute 
pluspunt een fantastische inbedding in afstemming en samenwerking met de verschillende relevante stakeholders zoals de Department of Health, Lokale Chief en 
personeel van Greys hospital. Uitmuntend en zeer betrokken Letcee professionals, waarvoor onze grote dank. 

 
Deze missie heeft ruimte geboden aan 8 nieuwe teamleden, die met veel plezier in de toekomst aan andere MCC missies zouden willen deelnemen! 
 
 
  
 

 


