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Inleiding: Kort verslag om op de website te plaatsen:  
 
Van 6 september tot en met 14 september 2017 heeft een MCC team op diverse locaties in 
Rwanda naast uitgebreide gezondheidsvoorlichting aan care takers ongeveer 600 kinderen 
medisch onderzocht en behandeld. Het betrof een eerste, exploratieve missie en het 
overgrote deel van de gecheckte kinderen was jonger dan 10 jaar.  
 
Het MCC team was in Rwanda op uitnodiging van George Mana van de Grieks Orthodoxe 
kerk in Rwanda. George kent onze organisatie via de seminary van de Grieks Orthodoxe kerk 
In Kenia waar wij jaren lang verbleven tijdens onze Kenia missies. George deed een deel van 
zijn opleiding in Nairobi. Na een aantal gesprekken en een kennismakingsbezoek aan Kigali in 
september 2016, leek er een mooie voedingsbodem voor een exploratieve MCC missie in 
2017. 
 
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Carolien Siersma, kinderarts, Nadine 
van Dijk, SEH-arts, samen OE en ME; Janneke Boers, kinderverpeegkundige; Rosa Immink, SEH-
arts; Jannet ten Dam, stewardess in ruste; Karin Kuipers, media; Anne-Myke Wester, SEH-arts io 
en Irene van Maris-Kindt, juriste. 
 
Gedurende de controles op de scholen is gewerkt volgens het MCC carrousel model met 
voor alle kinderen een tandenpoets instructie en een tandenborstel. Daarnaast is er 
aandacht besteed aan de voorlichting van ouders en begeleiders ten aanzien van voeding 
en hygiëne.   
 
 
Onze speciale dank gaat uit naar George en alle lokale helpers. Mede dankzij hun 
aanwezigheid en participatie in ons team, is het gelukt om in deze afgelegen regio onder 
vaak moeilijke omstandigheden een geweldige prestatie neer te zetten. 
De MCC missie naar Rwanda is een bijzondere ervaring geweest; de scholen en de kinderen 
hebben een onvergetelijke indruk achter gelaten. Daarnaast was het een bijzondere 
ervaring om samen met het team en George in Kigali door een bezoek aan het memorial 
center een indruk en een gevoel te krijgen van de recente, bloederige geschiedenis van het 
land. 
 
Het land heeft een onuitwisbare indruk op ons het team gemaakt. 
 
Carolien en Nadine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel 1: Algemene gegevens en evaluatie missie: 

Stephen van den Elshout


Stephen van den Elshout


Stephen van den Elshout



