Evaluatie missie Zuid Afrika Greytown Letcee
In de week van 22 – 27 september 2019 heeft er voor het 4e opeenvolgende
jaar een missie plaats gevonden in een ‘rurale’ gebied in Zuid Afrika in de
provincie KwaZulu Natal. Wij checkten op 5 verschillende locaties in en om
Greytown. Ook dit jaar was er een samenwerking tussen Letcee (Little
Elephant Training Center for Early Education), gesteund vanuit Nederland
door kinderfonds de MAMA’S. Daarbij werden wij ondersteund door de
Department of Health en het ziekenhuis in Greytown. Een hele mooie
aanvulling op onze checks waren de lokale consultants voor HIV/TBC en de
mobiele oogkliniek
Het team bestond uit Shirley Martens kinderarts en medisch eind
verantwoordelijke, Erica van Maanen huisarts, Natasja Kruger huisarts,
Marleen Offereins assistent huisarts, Rosan Broer basisarts, Michiel Palthe
consultant, Karien Geurts trainer, Marlies Kok kinderverpleegkundige,
Mariska Jansman kinderverpleegkundige, Jankina Ligtvoet
kinderverpleegkundige, Yvonne Verdonk kinderverpleegkundige en
organisatorisch eind verantwoordelijke
In totaal hebben 848 kinderen het medisch carrousel doorlopen waarvan
33% in de leeftijd van 0-5 jaar. Opvallend was dat 36% een anemie had als
gevolg van eenzijdige voeding, tekort aan ijzer en vitamine, en chronische
infecties. Verder veel huidproblemen, vaak als gevolg van tekort aan
stromend water en persoonlijke hygiëne. In vergelijking met vorig jaar,
toen er in deze regio een uitbraak van schurft was tussen de werden nu
‘slechts’ 10% van de kinderen hier mee gediagnostiseerd. Ongeveer 30%
van de kinderen hadden al preventieve anti worm behandeling gekregen,
helaas geen uitbreiding ten opzicht van vorig jaar.
De medische missie 2019 was wederom een indrukwekkende en
inspirerende missie. Met dank aan alle vrijwilligers die er niet alleen waren
voor alle kinderen en hun verzorgers maar ook om ons als team te
ondersteunen en van wijze raad te voorzien. Een speciaal woord van dank
gaat uit naar Kitso Maragelo die vanuit Letcee alle organisatorische taken
op zich nam en naar de gepensioneerden verpleegkundigen. Wij hopen
volgend jaar wederom op een mooie samenwerking en verder uitbreiding

