
Van 24-31 oktoberheeft een MCC team, voor de derde keer, 865 kinderen in de 

sloppenwijk Tondo  in Manilla medisch onderzocht en behandeld. Opnieuw was 

er een geweldige samenwerking met de lokale Filippijnse partner San Martin de 

Porres Foundation 

Het MCC team bestond uit, Ines von Rosenstiel (kinderarts,medisch 

eindverantwoordelijke) Yvonne Verdonk (kinder/neonatologieverpleegkundige, 

organisatorisch eindverantwoordelijke) Roelof v Ewijk (kinderarts in opleiding, 

gedeeltelijk medisch eindverantwoordelijk) Nalini Radhakishun (arts) Reina v 

Geel (tropenarts) Ewout Weve ( huisarts in opleiding) Anita Smith ( 

kinderverpleegkundige J.G.Z) Arnoud Rikkers (consultant) Mahsa Barger 

(trainer) Mahasti Sadaghat (patissier) 

Voor de feitelijke checks begonnen hadden wij 1 extra dag. Deze dag werd heel 

goed benut en begon met een zeer warm welkom van het lokale team van 

vrijwilligers. Daarna was er terugkoppeling van de resultaten van 2013 en een 

stuk kennisoverdracht geleid door Roelof. Hierbij werd samen met lokale 

vrijwilligers, veel verpleegkundigen, over en weer kennis gedeeld met 

betrekking tot herkenning en behandeling van astma, pneumonie en diarrhee. 

Aan het eind van deze dag was er wederom een speciaal moment waarin de 

directrice Eunice en eindverantwoordelijk verpleegkundige Luisa , alle referals 

van afgelopen jaar, die geopereerd waren, speciale behandelingen hadden 

ondergaan op het centrum hadden laten komen om het fantastisch klinische 

resultaat te laten zien. 

De volgende zes dagen hebben wij via het carrousel 865 kinderen gezien en 

behandeld. Hierbij was opvallend dat wij enorm veel kinderen hebben gezien 

met congenitale afwijkingen vooral van het aangezicht zoals lip- kaak- 

gehemelte spleten, tumoren  maar ook hernia’s, klompvoeten en anorectale 

afwijkingen. Net als afgelopen jaar ook veel kinderen met 

luchtwegproblematiek. Er werd dan ook veel gebruik gemaakt van het extra 

station binnen het carrousel waar kinderen konden vernevelen of puffen. 

Verder was er een acute cardiale reanimatie die mede slaagde door goede 

samenwerking tussen het lokale en MCC team. Hier werd de kennis, 

vaardigheden maar ook beschikbare middelen zoals zuurstof en door MCC 

gedoneerde monitor maximaal benut. 



Voor 137  kinderen (referals) wordt in de komende maanden een passende 

verwijsroute uitgewerkt. Tevens konden wederom 120 ondervoedde kinderen 

instromen in het lokale voedingsprogramma. 

 De afgelopen 3 jaar heeft het team in Manilla onder leiding van Eunice en Luisa 

een enorme revolutie ondergaan in positieve zin. De laatste checkdagen werd 

er daarom ook naar gestreefd hen steeds meer self supporting te maken. Zo 

werd er bij station 2, wegen en meten, gestart met het zelf interpreteren van 

de WHO groeikaarten. Bij station 3 idem en werd de bloedafname gedaan door 

twee lokale vrijwilligers. Bij station 4 werd anamnese en lichamelijk onderzoek 

uitgevoerd door een aantal ervaren verpleegkundigen gesuperviseerd  door 

artsen van het MCC team. Hierdoor werd de positie van het MCC team steeds 

meer ondersteunend in plaats van leidend. 

De hoop voor een volgende missie is dan ook de lokale capaciteit en medische 

verantwoordelijkheid voor de basiszorg voor kinderen in Tondo verder uit te 

breiden. Het streven en vertrouwen is dan ook, door investering in vervolg, nog 

meer kennisoverdracht door MCC en ontwikkeling van netwerkmogelijkheden, 

de MCC missie naar Tondo overbodig gaat worden.  


