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KINDERSTERFTE 

BEGELEIDENDE TEKST BIJ INLEIDENDE PRESENTATIE 
 

Titeldia: Kindersterfte: Paam Laafi Mobiele Kliniek 

Dia 1: Dit is Adama Kaboré. Hij is 11 jaar oud. Adama woont in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina 

Faso. 

Dia 2: Samen met zijn ouders, broer en zus woont hij in een huisje gemaakt van modderstenen. Banco 

heet dat in Burkina Faso. Hier zie je enkele van die modderstenen die liggen te drogen in de zon. 

 
Dia 3: In Ouagadougou zijn de meeste wegen van zand. Tijdens het droge seizoen is het dan in de hele 

stad enorm stoffig. 

Dia 4: Vandaag komt de Mobiele Kliniek van dokter Peter Van Dingenen naar de school van Adama. Alle 

kinderen zijn heel enthousiast. Een bezoek van de Mobiele Kliniek kan je een beetje vergelijken met een 

medisch schoolonderzoek. Gaan jullie graag op medisch onderzoek? 

 
Dia 5: Als alle dokters en vrijwilligers van het team van de Mobiele Kliniek geïnstalleerd zijn, gaan alle 

kinderen eerst langs inschrijftafel. Daar wordt hun naam ingeschreven in een groot boek en krijgen ze een 

medische invulfiche mee. Vervolgens krijgen ze ook een potje mee om in te plassen. 

Dia 6: Zowel op het potje, op de fiche en op de kinderen hun hand wordt hetzelfde nummer geschreven. 

Zo zijn de dokters er zeker van dat de informatie op de medische fiche bij het juiste kind hoort. 

Dia 7: Hier zie je Adama staan bij de inschrijftafel. 
 

Dia 8: Eens Adama ingeschreven is, begint het medisch onderzoek: eerst wordt hij gemeten en gewogen. 

Dia 9: Daarna moet Adama een oogtest doen. 
 

Dia 10: Na de oogtest moet hij plassen in het potje dat hij gekregen heeft. 
 

Dia 11: Dat plasje wordt vervolgens getest. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er geen bloed in de urine zit. 

Vandaag wordt de test uitgevoerd door de directeur van Tearfund die op bezoek is. 

Dia 12: Tenslotte gaat Adama nog langs bij de dokter, die hem volledig onderzoekt. 
 

Dia 13: Na het doktersbezoek gaan Adama en de andere kinderen nog langs bij de apotheek, waar ze de 

medicijnen mee krijgen die de dokter heeft voorgeschreven. 

Dia 14: Sommige kinderen hebben koorts, bij hen wordt een malariatest gedaan. Andere kinderen hebben 

last van oorproppen, die spuit de verpleger er dan uit met water. 

Dia 15: Tussendoor waren er ook mensen die via toneeltjes en liedjes uitlegden dat het belangrijk is om je 

goed te wassen en dat je ‘s morgens en ‘s avonds je tanden moet poetsen. 

Dia 16: En dan zit het er op. Alle kinderen zijn onderzocht. Alles wordt weer in de ambulance geladen en 

het team van dokter Peter vertrekt. 
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