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Eind september is er een MCC-team met enthousiaste vrijwilligers naar Zuid Afrika gegaan om
daar de exploratieve missie in Matatiele te draaien. MCC is voor deze missie uitgenodigd
door Children of the Dawn, een lokale organisatie die zich inzet om kwetsbare kinderen en
HIV/aids wezen te ondersteunen en weer toekomstperspectief te bieden. Children of the
Dawn wordt ondersteund door kinderfonds MAMAS. Het doel van deze missie is het
inventariseren wat de gezondheidssituatie is van de kinderen in deze regio, waar
zorgbehoeftes liggen en het in kaart brengen van de zorg aldaar.
Na een korte meeting op het vliegveld met het Letcee-team, is het Matatiele-team vol
energie naar de locatie toe gegaan. Op zondag 29 september wordt het MCC-team
welkom geheten door Children of the Dawn. Na een parade door de stad, lunch bij een
dam in de bergen en vele mooie woorden zijn de twee teams al meer één geworden. Een
geweldige start van deze missie!
Het MCC-team bestond uit Ines von Rosenstiel (medisch eindverantwoordelijke, kinderarts),
Dorien Jacobs (organisatorisch eindverantwoordelijke, kinderverpleegkundige), Anneke
Landstra (kinderarts), Arna Jacobs (kinderverpleegkundige), Emma Dogterom (PhD), Jasper
Vos (architect), Jorien te Riet Scholten (student econometrie), Anton te Riet Scholten
(huisarts), Lotte Noorlag (ANIOS neurologie), Karin Heij (neonatologieverpleegkundige),
Jankina
Ligtvoet
(neonatologieverpleegkundige),
Mirjam
Binnenkamp
(ANIOS
kindergeneeskunde).
In de periode van 30 september tot 5 oktober heeft het team 1513 kinderen medisch
onderzocht en behandeld. De kinderen waren in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Naast de zorg
aan deze kinderen is er ook gezondheidsvoorlichting gegeven aan de caretakers.
De checks zijn uitgevoerd op drie verschillende rurale locaties in de omgeving van Matatiele;
Khauoe, Nchodu en Masakala/Khohlong. Er is gecheckt op scholen, waar zowel leerlingen
als andere kinderen uit de omgeving gezien zijn door het team. Van de 1414 kinderen
waarbij bloed geprikt is, had 30 % bloedarmoede. Er was mede dankzij
voedingsprogramma’s op scholen in Zuid Afrika, sprake van relatief weinig ondervoeding (5
% ondergewicht, 7 % te klein voor leeftijd, 3 % gewicht te weinig voor lengte). Het land heeft
daarnaast ook een ontwormingsprogramma, 72 % van de kinderen was in het afgelopen half
jaar ontwormt. Er zijn verschillende diagnoses gesteld tijdens de missie, zoals longontstekingen
(12), bovenste luchtweginfecties (44), astma (6), verwijzingen TBC-kliniek (4), oogontstekingen
(14), huidafwijkingen (201), ontwikkelingsachterstand (23) en pathalogisch hartruis (4).
Daarnaast liet 16 % van de kinderen symptomen zien die passen bij vitaminetekort.
Er zijn 73 kinderen verwezen voor aanvullende onderzoeken, behandeling of ondersteuning
voor het gezin (36). Van deze verwijzingen is een deel onder andere naar een cardioloog,
neuroloog of oogarts gestuurd.
Het MCC-team is erg dankbaar voor de samenwerking met Magali Malherbe, directeur en
oprichtster van Children of the Dawn. Zij heeft samen met haar team, dat aangestuurd werd
door Nandipha Magqashela, deze missie tot in detail voorbereidt. Samen met hen, de lokale
vrijwilligers en gepensioneerde verpleegkundigen, allen onder begeleiding van Kitso
Maragelo (Letcee partner) is deze intense missie tot een succes geworden!
Voor deze missie is door de roeivereniging van Jorien, Mutua Viqueens, een inzamelingsactie
gehouden, hiermee financieren zij deze missie. Ook zijn er voorafgaand aan deze missie
honderden dekentjes en mutsjes gebreid en zijn er honderden tandenborstels ingezameld
door bevlogen vrijwilligers in Nederland!

