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EVALUATIERAPPORT MCC ZUID AFRIKA-LETCEE GREYTOWN Oktober 2017
Inleiding: Kort verslag om op de website te plaatsen:
In de week van 1 tot en met 6 oktober 2017 vond de tweede missie plaats in en rondom Greytown in Zuid
Afrika. Met 11 energieke en gedreven vrijwilligers stonden we klaar voor een succesvolle werkweek in de
rurale gebieden rondom Greytown in KwaZulu-Natal. Dit zou -evenals vorig jaar tijdens de exploratieve
missie- in nauwe samenwerking met de plaatselijk organisatie LETCEE, gaan geschieden.
Het MCC-team bestond uit de volgende teamleden:
Inès Rosenstiel (medisch missieleider en eindverantwoordelijke, kinderarts); Mariëtte van Caulil
(organisatorisch
missieleider
extern,
eindverantwoordelijke,
HR-medewerker);
Janine
Terwindt
(organisatorisch missieleider intern, eindverantwoordelijke, (kinder)psycholoog); Shirley Martens
(kinderarts/neonatoloog, sponsor van deze missie)); Erica van Maanen (huisarts, Zulu-sprekend); Jan Armin
Roosjen (huisarts); Catelijne Coppens (kinderarts i.o.); Marlies Kok (kinderverpleegkundige); Jankina
Ligtvoet (kinderverpleegkundige); Michiel Palthe (financieel deskundige, sponsor van deze missie); Jill Baars
(werkzaam bij Raad v.d. Kinderbescherming).
Gedurende de checks is gewerkt conform het MCC-carrouselmodel.
Van 1 t/m 6 oktober 2017 heeft het bovenstaande team van Medical Checks for Children (MCC) in
samenwerking met de lokale organisatie LETCEE in Greytown op 6 verschillende locaties in en om Greytown
kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar medisch onderzocht en behandeld.
In totaal werden bijna 1200 kinderen op de volgende locaties gezien: Njengabantu in het Tribal Office (228
knd.); Matimatolo in de Busana High School (263 knd); Mbuba in de Bangumuzi Primary School (349 knd);
Nseleni in Nseleni Primary School & Sgedlane in Potspruit Primary School (214 knd.) en ten slotte naast de
slums van Greytown in the ‘Baracks’ (127 knd). Deze laatste plaats werd ook vorig jaar tijdens de
exploratieve missie bezocht. De andere locaties waren nieuw voor MCC.
Hierboven op komt nog het aantal van 41 kinderen die na de check zijn doorverwezen (referrals naar
Greytown hospital ).
Het was een zeer succesvolle en intensieve missie, waarin we de kans kregen om een zeer hoog aantal
kinderen te kunnen zien. De inzet van de mensen van de lokale organisatie LETCEE was hartverwarmend en
zeer steunend. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst, waarin MCC geleidelijk aan een stapje terug zal
gaan doen en deze vorm van zorg gaat overdragen aan de lokale organisatie. De belangstelling van de
bevolking voor deze vorm van (medische) aandacht was overweldigend. Het hele team heeft het unaniem
als een zeer zinvolle en gezellige week beschouwd.
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