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Van 7 tot en met 12 oktober 2012 heeft een MCC team in Manilla, de Filippijnen, 999 kinderen 

tussen 0 en 12 jaar medisch onderzocht en behandeld. Het was de eerste missie op deze 

locatie.  

 

Barangay 105 is een meer dan tien hectare grote ‘urban slum’ met 500.000 mensen die 

letterlijk tussen en van het afval leven. De slum is onderdeel van de wijk Tondo en ligt 

middenin de 19 miljoen inwoners tellende wereldstad Manilla. Naast de alomvattende 

armoede en milieuproblemen lopen de kinderen die hier wonen grote gezondheidsrisico’s, 

onder meer door de sterke luchtvervuiling en de gevolgen van overstromingen en branden.  

 

De Nederlandse Stichting Filibata heeft MCC gevraagd om in dit gebied een medische 

missie uit te voeren en ons gekoppeld aan de lokale partner St. Martin des Porres, die goed 

bekend is in Tondo. 

In de voorafgaande maanden heeft St. Martin de missie op diverse wijzen mede helpen 

voorbereiden, door onder meer lokale vrijwilligers uit de wijk te zoeken, een selectie te maken 

van de kinderen die in aanmerking kwamen voor de checks, de checklocatie te regelen en 

(mede)sponsoring voor diverse onderdelen te zoeken.  

De organisatorisch missieleider heeft in de voorbereidingsfase veelvuldig contact gehad met 

een lokaal kernteam van vier personen, waarbij Cherry Gonzales en Juliette Kwee onze 

directe points of contact waren.  

 

Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden. 

Medicijnen zijn met behulp van de door de lokale partner gesuggereerde wholesaler Dieter 

Brueckner te Manilla besteld. Lokaal niet verkrijgbare medicatie zoals ivermectine en fusidine 

crème werd door het Slotervaart Ziekenhuis verstrekt, naast een donatie van 1400 euro via 

een georganiseerde (Slz-)sponsorloop.  

De twee Duitse teamleden hebben meer dan 1000 tandenborstels verzameld en 

meegenomen. 

 

Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Miguette Jadoul-von Rosenstiel 

(missieleider; Public Affairs manager), Ines von Rosenstiel-Jadoul (medisch 

eindverantwoordelijk, kinderarts), David Kopsky (algemeen arts), Daniëlle van der Kaay 

(kinderarts i.o.), Richard Schol (kinderarts i.o.), Yvonne Verdonk (neonatologie 

verpleegkundige), Jan Kees de Ridder (o.m. huisarts), Marjan Bolt (medisch-technisch 

assistent), Niels von Rosenstiel (legerarts o.a.) en Birgit von Rosenstiel (directeur basisschool). 

 

Gedurende de checks in Tondo is gewerkt conform het MCC carrousel model, inclusief de 

stations ‘hygiëne/handenwassen’ en ‘tandenpoetsen’, waarbij ieder kind een tandborstel 

kreeg. Extra was het ‘voeding station’, waar elk kind een bord pasta met tomatensaus kreeg. 

Dit werd mogelijk gemaakt door een lokale sponsoring van mevrouw M. Young en twee 

lokale kokkinnen. Het toetje, een stuk vers fruit, werd gedoneerd via een teamlid. 

 

De MCC teamleden en de 15 tot 20 lokale vrijwilligers vormden een hecht team, waarbij er 

een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvond. Zo gaf de lokale organisatie 

bij aanvang een culturele training en hebben twee lokale vrijwilligers het MCC team een 

indrukwekkende rondleiding gegeven in hun leefgebied. Het MCC-team heeft getracht de 

vertalers zoveel mogelijk bij ons werk te betrekken, om zoveel mogelijk kennis over te kunnen 

dragen.  

 

Door de ondersteuning van St. Martin de Porres was een laagdrempelige verwijzing naar  het 

lokale ziekenhuis mogelijk en is de follow-up van de 66 kinderen die na ons vertrek nog zorg 

behoeven, o.a. via de lokale dokter Ferrer geborgd.  

 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het lokale kernteam en alle vrijwilligers en 

organisaties die ons tijdens ons werk en/of verblijf op hebben  ondersteund. Alle MCC 



Evaluatierapport Manilla, Filipijnen 2012                Medical Checks For Children 

(exploratief) 

 

   

2 

teamleden zijn onder de indruk van de vriendelijkheid en warmte die de vrijwilligers en allen 

die we gedurende de checks hebben ontmoet, uitstraalden.  

 

Onze ervaringen, de algehele organisatie en ondersteuning alsmede de resultaten van de 

checks vormen een uitstekende basis om deze plek ook de komende jaren met een MCC-

team te bezoeken. 

 


