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Inleiding: Kort verslag om op de website te plaatsen:
Van 21 september tot en met 27 september heeft een MCC team een eerste exploratieve
missie verricht op uitnodiging van de Valoyi National Trust en Kinderfonds MAMAS. In de buurt
van Tzaneen in het noorden van Zuid-Afrika hebben wij 1372 kinderen onderzocht en
behandeld, veel aandacht besteed aan het inventariseren van de lokale
gezondheidssituatie en voorlichting gegeven aan de health care workers van de Trust.
Er werd gecheckt op scholen, het centum van de Valoyi Trust en een dorpsplein.
Het overgrote deel van de gecheckte kinderen was jonger dan 6 jaar. Helaas bleek het
grootste deel van de kinderen geen toegang te hebben tot het nationale
antiwormprogramma.
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden.
Medicijnen zijn verkregen via de Mediplus apotheek in Tzaneen na bemiddeling van de
Valoyi Trust.
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Nadine van Dijk, Spoedeisendehulp
arts, medisch en organisotorisch eindverantwoordelijk en missieleider,bestuurslid MCC; Esther
Broekhuizen, huisarts; Maryse Duran, jeugdarts; Jantine Versluis, arts-assistent; Stephen van
den Elshout, IT’er; Mieke Brouwer, apotheker; Leo Verzijl, pensionada; Marjan Bolt, analiste;
Silfke van Dijk, accountmanager en Peter van Geene, SEH/IC verpleegkundige;
Gedurende de controles op de scholen is gewerkt volgens het MCC carrousel model met
voor alle kinderen een tandenpoets instructie en een tandenborstel. Daarnaast is er
aandacht besteed aan de voorlichting van ouders en begeleiders ten aanzien van voeding
en hygiëne. De wisselende lokale vertalers en helpers zijn steeds nauw bij ons werk betrokken
om zoveel mogelijk kennis over te kunnen dragen. Hierdoor hebben ook locale helpers en
vertalers beter inzicht gekregen in het voorkomen van (worm)infecties en bloedarmoede.
Onze speciale dank gaat uit naar Queen en alle medewerkers van de Valoyi National Trust.
Mede dankzij hun aanwezigheid en participatie in ons team, is het gelukt om in deze
afgelegen regio onder vaak moeilijke omstandigheden een geweldige prestatie neer te
zetten.
Deze eerste exploratieve missie naar het Valoyi gebied in Zuid-Afrika was een ervaring die tot
na denken zet. Het grote verschil tussen de 2 werelden, de westerse modernde, welgestelde
samenleving en het Afrika met al zijn problemen zodra je de verharde weg verlaat.
Samen met de Valoyi Trust en het Kinderfonds MAMAS zullen wij deze missie uitgebreid
evalueren en samen naar de mogelijkheden voor de toekomst kijken.
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