Evaluatie rapport Mtakuja-Tanzania 2010

Medical Checks For Children

Van 22 tot en met 28 augustus 2010 heeft een MCC team in het dorp Mtakuja in Tanzania
1226 kinderen van 9 jaar en jonger gratis medisch onderzocht en behandeld.
Het was de tweede missie op deze locatie.
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Karlien Bongers (medisch
eindverantwoordelijk, chirurg), Iris van de Gevel (organisatorisch eindverantwoordelijk,
toxicoloog), Anne Vlietstra (huisarts), Nadine van Dijk (eerste hulp arts), Eveline Resing
(huisarts), Maryse Duran (anesthesioloog i.o.), Jasmijn Hubers (arts-onderzoeker), Astrid van
Koppen (psycholoog), Zena Gillis (kinderverpleegkundige), Ella van Tunen-Vrenegoor
(administratief medewerker) en Frank van Tunen (financiel adviseur/boekhouder).
Mtjakuja is een lang gerekt dorp, bestaande uit diverse kleinere dorpen, gelegen in het
noorden van Tanzania, dichtbij de Kilimanjaro. Naast de kinderen van 9 jaar en jonger van
de twee scholen in het dorp, werden ook alle niet schoolgaande kinderen onder de 9 jaar
gecontroleerd. Het MCC werkte samen met FD Kilimanjaro, Gerbert Rieks en Stella Mserikie,
en met een groep lokale tolken/locale helpers.
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door de MCC
teamleden. Medicijnen zijn met behulp van Gerbert Rieks van FD Kilimanjaro en Dr. H.
Mwerinde directeur van TPC Hospital bij de apotheek van ditzelfde ziekenhuis besteld en
additioneel verkregen bij diverse locale apotheken.
Tevens werden voor alle kinderen tandenborstels meegenomen uit Nederland, welke zijn
gesponsord door Ricoh Nederland B.V.
Voor alle kinderen is zeep gekocht in Moshi hetgeen mogelijk gemaakt werd door familie en
vrienden van Sandra Buurman en Roel Raatgever.
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 en een stuk zeep werd uitgedeeld. Daarnaast is er aandacht
besteed aan de voorlichting van ouders en begeleiders ten aanzien van voeding en
hygiëne. Tevens hebben we de vertalers zoveel mogelijk bij ons werk te betrokken om zoveel
mogelijk kennis over te kunnen dragen.
Op basis van de adviezen en bevindingen van vorig jaar, heeft FD Kilimanjaro samenwerking
geïnitieerd op locatie met CCBRT (Comprehensive Community Based Rehabilitation in
Tanzania), een lokale organisatie gericht op specialistische hulp voor gehandicapte
kinderen, met tandarts Ahmed Ulimwengu van het TPC ziekenhuis en met oogarts Chantal
Giramahoro van het KCMC ziekenhuis in Moshi.
Deze bijzondere samenwerking tussen MCC, FD Kilimanjaro en CCBRT, zal voortgezet worden
door CCBRT en FD Kilimanjaro middels een ‘CCBRT outreach programme’ in Mtakuja. Tevens
zal op basis van de bevindingen bij individuele kinderen een sociaal programma worden
gestart door Stella Mserikie, ter ondersteuning van ouders en kinderen die speciale aandacht
nodig hebben. Door de financiële ondersteuning van FD Kilimanjaro konden we kinderen
laagdrempelig doorsturen naar het TPC ziekenhuis.
Heel speciaal gaat onze dank uit naar Gerbert Rieks en Stella Mserikie van FD Kilimanjaro en
de negen vrouwelijke en die ene mannelijke vertaler, die ons tijdens het werk hebben
bijgestaan. Alle MCC teamleden zijn onder de indruk en geraakt van hun inzet, hulp en steun
tijdens ons werk.
De MCC missie in Tanzania, is een bijzondere ervaring geweest, door de inzet van Gerbert
Rieks, de bewogenheid van Stella Mserikie en door het enthousiasme van de tolken. Door de
mooie reacties van de kinderen, de samenwerking en toekomstplannen met CCBRT, het
werk van Chantal Giramahoro 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 2011 weer Mtakuja mag aandoen.
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