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EVALUATIERAPPORT MCC ZUID AFRIKA-LETCEE GREYTOWN Oktober 2018 
 

In de week van 1 tot en met 5 oktober 2018 vond de derde missie plaats in en rondom Greytown in Zuid-

Afrika. Met 13 energieke en gedreven vrijwilligers stonden we klaar voor een succesvolle werkweek in 
de rurale gebieden rondom Greytown in KwaZulu-Natal. Dit zou -evenals de afgelopen 2 jaren- in 

nauwe samenwerking met de plaatselijk organisatie LETCEE, gaan geschieden. 

 
Het MCC-team bestond uit de volgende teamleden: 

Inès von Rosenstiel (medisch missieleider en eindverantwoordelijke); Mariëtte van Caulil (organisatorisch 

missieleider extern, mede-eindverantwoordelijke); Janine Terwindt (organisatorisch missieleider intern, 
mede-eindverantwoordelijke); Daniëlle de Jong; Anneke Landstra; Anton te Riet Scholten; Marloes 

Duitsman; Rowie Borkus; Miguette Jadoul, Charlotte von Rosenstiel; Femke van Caulil; Astrid 

Groeneweg; Carola Oranje. 
 

Gedurende de checks is gewerkt conform het MCC-carrouselmodel.  

 
Voor het derde opeenvolgende jaar heeft het bovenstaande team van Medical Checks for Children 

(MCC) van 1 t/m 5 oktober 2018, 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 737 kinderen op de volgende locaties gezien; het waren dezelfde locaties die MCC 
ook in 2017 heeft bezocht. 

 

De locaties die we bezocht hebben zijn:  
Dag 1: Njengabantu (primary school): 101 kinderen 

Dag 2: Matimatolo (Busana High school):163 kinderen 

Dag 3: Mbuba (community Hall): 226 kinderen 
Dag 4: Nseleni school (in de ochtend): 102 kinderen 

 Potspruit Primary school (in de middag): 31 kinderen 
Dag 5: Coloured Village ((Izingane Zethu), Barracks): 114 kinderen 

 

Het was wederom een zeer succesvolle en intensieve missie, waarin we de kans kregen om een groot 
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. 
Het hele team heeft het unaniem als een zeer zinvolle en gezellige week beschouwd.  

 

Deze evaluatie is gezamenlijk door de 2 organisatorisch teamleiders opgesteld.  
 


