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Evaluatie India Ladakh 2012: 
 
Van 11 t/m 17 juni 2012 was de tweede MCC missie in Ladakh in de deelstaat Jammu & 
Kashmir in de Noord-Indiase Himalaya. De missieleiding was in handen van Luc Coffeng 
(medisch eindverantwoordelijk) en Hans van Loon (organisatie).  
Het team bestond verder uit: Ilonka Brugemann, Dax Vendrig, Elske Hartong, Gijs 
Baaten, Dave Lemstra, Willemein Jager, Marianne Huibregtse en Rosa Immink. Er waren 
helaas geen tandartsen betrokken bij deze missie. 
De missie bestond feitelijk uit 3 delen: 

 Anderhalve dag in Likir en Alchi (i.s.m. Pranaplanet) 
 Anderhalve dag in Leh (idem + Tashi Palzom van de Riglam School) 
 3 dagen in Nubra (i.s.m. Nordan Otzer). 

 
Samenwerkende partners m.b.t. deze missie: 

 Stichting PranaPlanet uit Breda (www.pranaplanet.nl). Pranaplanet was  in 2011 
de aanvrager van de eerste missie. 

 Nordan Otzer, kinderarts in het regeringsziekenhuis in Diskit, Nubra.  
 
Sponsors: 

 Supermarkt Em-te in Oudewater: opbrengst statiegeld €191,80. 

 Huisartsenpraktijk Hogeweg 50 Amsterdam: donaties van patiënten/collega's: 
€750,00, deels  besteed aan tandenborstels. Het andere deel van het geld gaat 
(waarschijnlijk) naar het maken van drinkwatervoorziening voor de leerlingen van 
de Lamdonschool in Diskit. 

  
Er is dit jaar veel aandacht besteed aan voorlichting. De activiteiten in de carrousel en de 
doelstelling van MCC waren het uitgangspunt bij de gesprekken met leerkrachten en 
verzorgenden tijdens de aparte meetings die zijn gehouden zowel in Leh als in Nubra. De 
ervaringen en constateringen van de missie in 2011 waren mede aanleiding om de diepte 
in te gaan aan de hand van konkrete voorbeelden. Er was steeds expliciet aandacht voor 
vragen en wensen vanuit de scholen.  
De gesprekken verliepen wisselend: van zeer geanimeerd en met aanzetten voor nieuwe 
activiteiten en ideeën, tot moeizaam, vaak als gevolg van het taalprobleem of de 
terughoudendheid van de hostelmoeders. 
We hebben zoveel mogelijk de dialoog gezocht en er iets actiefs en gezamenlijks van 
gemaakt, zowel met het personeel als met de kinderen.  
Voorlichting aan de kinderen vond plaats tijdens het ochtendappèl, tijdens het inschrijven 
en/of tijdens het wachten en na afloop, na het station apotheek.  
De manier van instructie werd aangepast aan de leeftijd van het kind. Wat erg goed 
werkte was het gezamenlijk handen wassen in de lucht, tandenpoetsen o.b.v. vraag- en 
antwoord en voordoen.   
 

 

 

http://www.pranaplanet.nl/

