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Afgelopen oktober zijn wij voor de 6e keer, met een team van 10  Medical Checks for Children, 
vrijwilligers afgereisd naar de Filippijnen om daar kinderen medisch te checken in de sloppenwijken van 
Manilla. Dit jaar vonden de checks plaats op de locatie waar wij afgelopen jaar deels al een 
verkennende missie hadden gedaan en wel in het Del Pan evacuatie centrum in de gelijknamige 
sloppenwijk. Hier hebben wij kinderen gezien die kwamen uit de Delpan en Baseco slums, deze laatste 
is een van de grootste sloppenwijken van metro Manilla. Mensen leven hier soms in erbarmelijke 
omstandigheden zonder schoon stromend water, sanitaire voorzieningen en hebben vaak als enige 
inkomstenbron het verzamelen van afval, het pellen van knoflook of het verbranden van hout tot kool. 
 
Er was een nauwe samenwerking tussen de Bless the Children Foundation waar wij afgelopen 5 jaar 
mee gewerkt hebben, en World Experience Philippines (WEP) . Deze laatste organisatie staat onder 
leiding van Juliette Kwee en heeft ons 5 jaar geleden ook in contact gebracht met St Martin de Porres 
Foundation waarvan Bless the Children een onderdeel is. WEP probeert empowerment te 
bewerkstelligen van mensen in de sloppenwijken door, bijvoorbeeld voor toeristen of buitenlandse 
werknemers, rondleidingen door de sloppenwijken te organiseren waarbij mensen zich bewust worden 
van de leefomstandigheden binnen de slums. Het geld wat zij hier mee verdienen wordt herinvesteert 
in deze zelfde sloppenwijken en afgelopen jaar is hier mee een kleine gezondheidspost geopend in de 
Baseco slum. De vraag was dan ook om deze vrijwilligers vooral kennis en vaardigheden mee te geven 
 
Het MCC team bestond uit 10 vrijwilligers: Roelof van Ewijk medisch eind verantwoordelijke (fellow 
kindergeneeskunde), Yvonne Verdonk organisatorisch eindverantwoordelijke (kinder/ neoverpleeg-
kundige), Hanneke Wennink (kinderarts), Anita Smith ( JGZ verpleegkundige), Mariska Jansman (kinder/ 
neoverpleegkundige), Merel Greven (huisarts in opleiding) Sientje van der Heijden (arts), Marlies Roosen 
(tandarts), Arie Jan Vos (bestuurslid ministerie Binnenlandse zaken) Eelco Kuipers (stagiaire 
management) 
 
In de week van 7-13 oktober hebben 884 kinderen de medisch carrousel doorlopen, waarbij de hoog 
risico groep van jonge kinderen < 5 jaar met meer dan 50% ruim vertegenwoordigt was. Wij zagen dat 
ruim 42% van de kinderen stunted waren,  te klein in lengte in vergelijking tot leeftijd, wat duid op 
chronische  ondervoeding. In vergelijking met de eerste jaren op onze locatie in Tondo waren er minder 
kinderen anemisch 18,8%  ten op zichtte van 45% . Een mogelijke verklaring hiervoor, naast andere 
invloeden, zou kunnen zijn dat Bless the Children, na de verkennende missie vorig jaar, direct een 
voedingsprogramma is gestart met suppletie van vitamine en eventueel ijzer. Het aantal kinderen met 
een actieve worminfectie was net als afgelopen jaar hoog namelijk 24% dit heeft een duidelijk verband 
met ondervoeding, slechte groei en anemie. Verder was er, zoals voorafgaande jaren, ook speciale 
aandacht voor luchtwegproblematiek en werd er weer een astma voorlichtingsbijeenkomst gehouden 
dit maal door de lokale verpleegkundige Connie onder toeziend oog van Roelof. Ook was er dit jaar 
een uitgebreide tandartsmissie waar Marlies, de tandarts van het MCC team, en lokale tandartsen 
kinderen met pijn ter plekke konden behandelen zodat zij niet eerst naar een andere locatie hoefden.  
 
De meesten kinderen konden ter plekke behandeld worden vooral met multivitamine,  antiworm zowel 
preventief als therapeutisch, en antibiotica. Een aantal werd door verwezen voor verder onderzoek en 
diagnose. Voor een aantal kinderen wordt naar de mogelijkheden gekeken voor verdere behandeling 
in samenwerking met Bless the Children en de MCC. 
 
De medische missie 2017 was wederom een bijzondere, inspirerende maar vooral ook een missie die 
ons allen diep in ons hart raakt. Het gemeenschappelijk doel van de MCC, Bless the Children en World 
Experience Philippines om de algehele gezondheidstoestand van de kinderen in de slums op meerdere 
gebieden te verbeteren maakt dat wij elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen. Een speciaal woord 
van dank gaat wederom uit naar Ms Eunice Cheng Chua en Ms Connie May Torre van Bless the Children 
en alle anderen vrijwilligers die  hun kennis en vaardigheden van de afgelopen 5 jaar proberen te delen 
met andere NGO’s en organisaties zoals WEP. Zij proberen deze organisaties op allerlei mogelijkerwijze  
te stimuleren en ondersteunen in het bereiken van dit doel. Wij hopen dat er in het komend jaar een 
voortzetting en verder uitbreiding zal zijn van deze ondersteuning en samenwerking. 
 
 
 


