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Evaluatie Manilla 2018 
 
In november 2018 zijn wij voor de zevende keer met een team van 10 Nederlandse 
vrijwilligers afgereisd naar de Filippijnen om kinderen in de sloppenwijken van Manilla 

medisch te checken. Een vrijwilligster uit Zuid Afrika was lid van het team; zij werd gesponsord 
door de “Kinderfonds de Mamas”. In oktober 2017 maakte zij nog deel uit van de missie in 

Greytown. Zij draaide volledig mee in het team en observeerde ook hoe missies in andere 
landen georganiseerd zijn.  

 
Hierdoor waren wij met een team van 11 MCC vrijwilligers:  
Shirly Martens als medisch eindverantwoordelijke (kinderarts/neonatologe); Hanneke 

Wennink eveneens medisch eindverantwoordelijk (zeer recent gepensioneerd als kinderarts); 
Yvonne Verdonk als organisatorisch eindverantwoordelijke (kinder/neonatologie 

verpleegkundige); Dorien Jacobs (kinderverpleegkundige); Inge Verbeek (kinderarts); Nadia 
Toumi (huisarts); Dominque van Hattum (in opleiding tot gynaecoloog); Christine Linders (als 
fysiotherapeut werkzaam met geestelijk  en lichamelijk beperkte kinderen); Arie Jan Vos 

(gepensioneerd; tot voor kort werkzaam bij ministerie van Binnenlandse Zaken); Michiel 
Palthe (financieel deskundige); en  Kitso Maragelo (project manager Letcee organisation 

Zuid Afrika). 
 

Dit jaar vonden de checks plaats in het door de Filipijnse overheid gebouwde en beheerde 
Evacuation Centre midden in de sloppenwijk Baseco. De wijk (barangay) ligt pal aan de 
baai van Manila en is daarom erg gevoelig voor de soms extreme weersomstandigheden. 

Hoewel de wijk wel tekenen vertoont van dynamiek (eerste stenen huizen, internetwinkeltjes, 
een zeer grote septic tank als aanzet voor riolering) leeft het overgrote deel van de mensen  

in zeer sobere omstandigheden zonder schoon stromend water, sanitaire voorzieningen. 
Enige inkomstenbron is vaak het verzamelen van afval, het pellen van knoflook of het 

verbranden van hout tot kool.  
 
Afgelopen jaar hebben wij meerdere kinderen uit deze wijk gecheckt daarom was het mooi 

dat wij nu in deze wijk zelf konden checken waardoor mensen niet een enorm drukke weg 
over hoefden te steken. 

 
Er was een nauwe samenwerking tussen de Bless the Children Foundation waar wij 
afgelopen 6 jaar mee gewerkt hebben, en World Experience Philippines (WEP) . Deze laatste 

organisatie staat onder leiding van Juliette Kwee en heeft ons 6 jaar geleden 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 
rondleidingen door de sloppenwijken te organiseren waarbij mensen zich bewust worden 

van de leefomstandigheden binnen de slums. Inkomsten worden geïnvesteerd in de wijk. 
WEP had georganiseerd dat Health Workers die in Baseco actief zijn, meedraaiden als 
vrijwilligers tijdens de checks. De inzet was dus tevens om deze vrijwilligers kennis en 

vaardigheden mee te geven. 
 

 
In de week van 10-16 november 2018 hebben 960 kinderen de medische carrousel 

doorlopen, waarbij de hoog risico groep van jonge kinderen < 5 jaar met 46% ruim 
vertegenwoordigd was. Wij zagen dat  22% van de kinderen stunted waren, dus te klein in 
lengte in vergelijking tot leeftijd, wat duidt op chronische  ondervoeding.  Het aantal 

kinderen met een actieve worminfectie was met 17%, lager dan afgelopen jaar hoewel 81% 
van de kinderen geen preventieve antiworm behandeling bleek te hebben gehad in het 

voorafgaande ½ jaar. Verder werden  19% van de kinderen gediagnostiseerd met een 
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anemie, waarvan één met een zeer ernstige anemie waarnaar nu verder onderzoek wordt 
gedaan. 
 

Manila is een stad met een zeer slechte luchtkwaliteit. Daarom was er, net als in 
voorafgaande jaren, speciale aandacht voor luchtwegproblematiek en werd er weer een 

astma voorlichtingsbijeenkomst gehouden; dit maal door de lokale verpleegkundige Connie 
samen met Hanneke Wennink.  

 
Twee Filipijnse tandartsen, moeder en dochter, deden afwisselend fantastisch werk binnen 
het kader van onze missie, zodat wij de kinderen met acute pijn ten gevolge van caries 

direct konden door verwijzen. 
 

De meeste kinderen konden na diagnose door de artsen ter plekke van benodigde 
medicatie worden voorzien, met name  multivitaminen,  antiwormmedicatie zowel 

preventief als therapeutisch, en antibiotica. Een aantal kinderen werd doorverwezen voor 
verder onderzoek en diagnose. Voor een aantal van hen wordt naar mogelijkheden 
gekeken voor verdere behandeling in samenwerking met Bless the Children en MCC. 

 
De medische missie 2018 was wederom een bijzondere, indrukrijke en inspirerende missie die 

ons allen diep geeft geraakt. 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 maar ook naar alle andere vrijwilligers van Bless the Children 

die  hun kennis en vaardigheden van de afgelopen 6 jaar proberen te delen met de 
vrijwilligers van WEP en de Health Workers van Baseco. Zij proberen deze beide organisaties 

op allerlei mogelijke wijzen  te stimuleren en inspireren om zelf een begin te maken met het 
organiseren van activiteiten ter plaatse gericht op het bereiken van het gezamenlijke doel: 
een betere algehele gezondheid voor de kinderen en dus een betere uitgangspositie in de 

samenleving.  

 
 

 

 


