Dagboek MCC missie Ladakh, 25 tot 30 juli 2011
24 juli 2011: Reis van Leh naar Likir
Iedereen is ondertussen geacclimatiseerd, alhoewel een trap oplopen op 3500 meter
hoogte nog tegenvalt. Vandaag reizen we met ons hele hebben en houden van hotel
Naro in Leh naar Wilad Guesthouse in Likir. We worden opgehaald door een grote
gele schoolbus en rijden in twee uur naar Likir. Daar worden we ontvangen in het
gezellig ogende Wilad Guesthouse. De medicatie is reeds in het Wilad afgeleverd
door onze leverancier, dus snel alles tellen en doorrekenen zodat we morgen meteen
aan de slag kunnen.
25 juli 2011: Likir check dag 1
Na het ontbijt wachten we even op Norboo, een lokale kunstenaar en eigenaar van het
gebouw waar Wilad in huist. Norboo is één van de weinige mensen in de omgeving
met een auto (een drie-deurs Suzuki) en is bereid om de benodigde tafels, stoelen en
medicijnen voor ons naar het gemeente-lokaal te vervoeren. Wij MCC’ers puffen te
voet de vallei omhoog naar het lokaal waar we gaan werken. Een aantal mensen van
PranaPlanet komt ook mee om te helpen die dag.
De dag start langzaam; het blijkt nog niet zo eenvoudig om de geplande kinderen uit
het naastgelegen Alchi te mobiliseren. Al met al zien we 80 kinderen. Opvallend zijn
ook de afwezigheid van ouders en het kleine aantal beschikbare vertalers.
26 juli 2011: Likir check dag 2
Met goede hoop dat er vandaag meer kinderen zullen zijn dan gisteren, beginnen we
de dag. Iedereen is ondertussen een beetje gewend aan de opstelling van het carrousel
in de checkruimte: wegen/meten, vingerprik, dokters, apotheek, en in een aparte
ruimte de tandartsen. De ochtend beloofd goeds; we zien ongeveer 40 kinderen.
Echter, al gauw volgt het nieuws dat de geplande bus uit Basgo met kinderen om
onduidelijke redenen die middag niet komt. In plaats daarvan wordt de gele school
bus van het Alchi Instituut er op uitgestuurd om in Likir kinderen te ronselen. Het
resultaat is een tiental dunnige, drukke kinderen in kleurige kleding die grijs is van het
stof buiten.
Omdat er die middag nog tijd over is, bezoeken we de gompa van Likir, welke
overschaduwd wordt door een reusachtig buddha-beeld dat goede vibes uitzendend
over de bergen naar China kijkt.
’s Avonds wordt er o.a. ter viering van de samenwerking tussen PranaPlanet en MCC
een feest gehouden. Zeker 200 lokale mensen draven op om mee te eten en te
genieten van traditionele dansen en zang, opgevoerd door verschillende
gezelschappen.
27 juli 2011: Likir check dag 3, terugkeer naar Leh
Vandaag werken we alleen ’s ochtends omdat we na de lunch al weer terug gaan Leh.
We zien ongeveer 70 kinderen uit o.a. Saspol, Nimu en Likir, dit keer met meer
ouders er bij. Na de lunch in het Wilad Guesthouse nemen we afscheid van de mensen
aldaar. Met de gele schoolbus worden weer teruggereden naar Hotel Naro in Leh,
maar met nu met de hele medicijn voorraad er ook nog eens bij. Na twee uur hotsen in
de bus zijn we blij om aan te komen bij Hotel Naro, waar we door de eigenaren
Palden en Dolma weer met een glimlach worden ontvangen.

28 juli 2011: Leh check dag 4, New Millennium school
Met taxi’s worden we de rest van de week naar de New Millennium school gereden
om aldaar te checken. Kinderen van verschillende scholen in de omgeving zullen daar
de komende dagen naar toe komen. Vandaag zien we de kinderen van de Riglam
school en de jongsten van de New Millennium school zelf. We hebben beschikking
over een grote aula met vrolijke zuurstokroze en witte stoelen. Er zijn een aantal
docenten die helpen vertalen, daarnaast staat er de hele dag nog een heel arsenaal
oudere leerlingen te popelen om mee te kijken te helpen. Met de gestage aanvoer en
de vele hulp zien we met gemak 126 kinderen. Voldaan keren we terug naar Hotel
Naro.
29 juli 2011: Leh check dag 5, New Millennium school
Omdat we een groot deel van de spullen hebben achtergelaten op de school, kunnen
we iets later opstarten vandaag en dus rustig ontbijten. We zien vandaag kinderen van
de Kunfan School, de New Millennium school, en één kind dat binnen de Munsel
society woont, een kleine opvang voor gehandicapte kinderen in de buurt van de
school. In totaal zien we 138 kinderen vandaag.
Tijdens de lunch die in de algemene eetzaal plaatsvindt, kijken we gefascineerd naar
het tafereel van kinderen die netjes achter elkaar in de rij eten gaan halen. Twee
dames scheppen met grote borden of lepels bergen rijst op de borden. Een hoop
kinderen nemen geen groente – daar houden ze niet zo van. Opvallend genoeg zorgen
de oudere kinderen op zorgzame wijze dat de allerjongsten als eerste naar voren
geschoven worden in de rij, zodat ze als eerste eten krijgen. ’s Middags is er nog even
tijd om in de stad rond te lopen en wat cadeautjes te kopen als bedankje voor alle
vertalers (overwegend scholieren) die met zoveel enthousiasme en inzet hebben
geholpen.
30 juli 2011: Leh check dag 6, New Millennium school
De laatste checkdag maken we een grote inhaalslag; met een (relatief) vlotte start zien
we kinderen van de Druk Padma school, de BVN school, en de Millennium school.
Iedereen is moe van de week; met de laatste energie zien we alsnog 247 kinderen, wat
het totaal van de week op 722 brengt. Na de gebruikelijk (lange) afscheids- en
bedankrituelen gaan we met gemengde gevoelens van vermoeidheid, trots en twijfel
terug naar het hotel. Hebben we het goed gedaan? Hebben we bereikt wat we willen?
Op dit soort momenten is het eigenlijk belangrijk om even rustig adem te halen en je
te beseffen dat het niet in de eerste plaats om de hoeveelheid kinderen gaat. Veel
belangrijker is dat er lokale mensen/scholieren zijn geweest die we enthousiast
hebben gemaakt om te helpen en die blijkbaar interesse hebben om gezondheid van
anderen te bevorderen. Zo zullen de oudere kinderen van de New Millennium school
de jonkies gaan helpen tanden poetsen. Verder neemt het schoolbestuur onze adviezen
ter harte en zal voor het ochtendappèl een tandenpoetsappèl invoeren. De docenten
hebben aangegeven dat ze dingen van ons geleerd hebben waar ze nog nooit zo bij
hadden stilgestaan. Zo zie je maar, we laten inderdaad wat achter. Hopelijk zien we
hier volgend jaar de resultaten van.

