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Inleiding:  

In februari 2016 vond de derde missie van MCC plaats in de West Bengalen, India. Een team 

van 11 enthousiastelingen reisde af naar Kolkata, om op 13 februari voor een gezamelijke 

aftrap vand e missie, welke MCC organiseerde voor het derde jaar op rij om hier, in 

samenwerking met de lokale organisatie Young Men’s Welfare Society (YMWS) basiszorg te 

leveren aan de armste kinderen in het gebied.  

 

De checks vonden plaats tussen 15 en 20 februari. Het team, dat onder leiding stond van Ilse 

Westerbeek (kinderarts), Minke Huibers (kinderarts in opleiding) en Renée van Hoof (master 

International Public Health), bestond uit: Caroline de Wit (KNO arts in opleiding), Nicole Buurma 

(huisarts), Claasje van der Zwet (huisarts), Judith Serrarens (dematoloog), Mechelien Ruijs 

(neuroloog), Noor Wehmeijer (ANIOS platische chirurgie), Marjolijn Oomens (tandarts, 

kaakchirug in opleinding) en Lieke Uijterschout (kinderarts in opleiding).  

 

YMWS staat onder leiding van de eervolle Mr. Shourabh Mukherij, welke nauwe banden had 

met Moeder Teresa. Al meer dan zo’n 20 jaar verzorgt deze organisatie scholen in de 

omgeving, gericht op minder welgestelde kinderen en gezinnen. In samenwerking met MCC, 

en met medefinanciering via de Nederlandse stichting FEMI, wordt er nu hard gewerkt aan het 

implementeren van basiszorg en bewustzijn met betrekking tot gezondheid en hygiëne.  

 

In totaal werden er 968 kinderen gezien op vier scholen: Raghunathpur (365), Joynagar (185), 

Bhagawatipur (143) en in de Sunderbans (275). Eerste drie locaties werden in de twee 

voorgaande jaren ook bezocht, laatstgenoemde werd dit jaar exploratief bezocht door MCC.   

 

Naast het gebruikelijke caroussel van MCC werd er dit jaar een extra station toegevoegd met 

een tandarts/kaakchirurg, wie samen werkte met de lokale tandarts Dr. Apratim Deb. 

Daarnaast is er een aantal gerichte workshops verzorgd voor de lokale schoolleraren, als 

achtergrond voor de health camps met kinderen die gedurende het jaar georganiseerd zullen 

worden. Ook werden ouders in de vorm van workshops beter geinformeerd om het algemene 

bewustzijn van het belang van gezond leven te bevorderen. Mr. Shourabh Mukherij heeft, 

namens de organisatie en de lokale bevolking, zijn vertrouwen in MCC uitgesproken, en Dr. 

Apratim Deb heeft toegezegd gedurende het jaar actief betrokken te blijven en zich in te 

zetten voor dental camps op de scholen. Daarnaast zal één lokale schoollerares gaan starten 

met een opleiding tot nurse.  

 

Alles samengenomen was het ontzettend geslaagde missie met mooie afspraken over 

voortzetting in de komende jaren. Er zijn wederom grote stappen gezet naar het zelfstandig 

onder de hoede nemen van gezondheidsbevordering en ziektepreventie door de lokale 

organisatie, het ultieme doel van MCC.   

 


