Evaluatie rapport K enia-Nairobi 2016
For Children

M edical Checks

Inleiding: Kort verslag om op de website te plaatsen:
Van 9 februari tot en met 16 februari 2016 heeft een MCC team wederom op diverse
locaties in Nairobi en Nyeri naast uitgebreide gezondheidsvoorlichting aan care takers
ongeveer 1300 kinderen medisch onderzocht en behandeld. Het overgrote deel van de
gecheckte kinderen was jonger dan 10 jaar.
Het MCC team was in Kenia op uitnodiging van de 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.
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Carolien Siersma, kinderarts, Nadine
van Dijk, SEH-arts, samen OE en ME; Sanne Jongma, Tesse Leunnissen, Rosa Immink, Silke van
Dijk, Veronique Schramm, Marie-Helene Schellekens, Annemieke van Heerwaarden en
Regina Urinus.
Gedurende de controles op de scholen is gewerkt volgens het MCC carrousel model met
onder andere voor alle kinderen tandenpoetsinstructie en een tandenborstel. Daarnaast is er
aandacht besteed aan de voorlichting van ouders en begeleiders ten aanzien van voeding
en hygiëne.
Ook deze missie zijn er creatieve en structurele oplossingen gevonden voor aangetroffen
problemen. Op andere vlakken dan alleen medische zorg en voorlichting was er winst te
behalen, zoals bijvoorbeeld het creëren van een klas voor kinderen met special needs en het
(ondersteunen en) financieren van het storten van een nieuwe vloer rondom een school
waar nu alleen modder te zien was. Mooie plannen, symbolisch ondersteund door het
planten van enkele boompjes bij de start van samenwerking en ondersteuning op een
nieuwe school.
Door de financiële ondersteuning van de Sophia Foundation for Children konden we
kinderen indien noodzakelijk doorsturen naar de locale kliniek. Zij werden ter plaatste
geregistreerd voor een goede follow-up. Samen met de medewerkers van de Sophia
Foundation zullen wij de follow-up van deze kinderen in 2017 monitoren.
Onze speciale dank gaat uit naar Nopi en Matt van de Sophia Foundation for Children.
Mede dankzij hun aanwezigheid en participatie in ons team, is het gelukt om in deze regio
onder vaak moeilijke omstandigheden een geweldige prestatie neer te zetten.
De MCC missie naar Nairobie is een bijzondere ervaring geweest; de scholen en de kinderen
hebben een onvergetelijke indruk achter gelaten. Daarnaast was het een bijzondere
ervaring om in het weeshuis van Nyeri te zijn en te voelen dat deze kinderen echt een kans
op een betere toekomst krijgen.
Door deze ervaringen en de resultaten die we samen hebben kunnen boeken en de nieuwe
projecten te vervolgen, zien wij nu al uit naar het vervolg van deze samenwerking in 2017!
Carolien en Nadine
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