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Van 20 tot en met 26 november 2011 heeft een MCC team in de buurt van het dorp Mude in Nepal 870 kinderen van 15 jaar en jonger medisch
onderzocht en behandeld. Het was de eerste missie op deze locatie.
Mude is een dorp in het oosten van Nepal. De Stichting Namasté Breda is hier sinds 2001 actief in eerste instantie met name voor steun aan de
school maar later ook om de leefomstandigheden in Mude en omgeving te verbeteren. Zo is er ondertussen elektriciteit, stromend water en wordt
er aan een biogasproject voor de hele omgeving gewerkt. Ook is er een nieuw school gebouw gerealiseerd. Op uitnodiging van Francien Dictus en
Koos de Reijer van de Stichting Namasté Breda werden er door MCC kinderen gezien van 7 dorpen uit de omgeving op 1 tot 3 uur loopafstand van
Mude.
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden. Medicijnen zijn lokaal in Kathamandu ingekocht.
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Nadine van Dijk (medisch eindverantwoordelijk, SEH-arts), Iris van de Gevel (organisatorisch
eindverantwoordelijk, toxicoloog), Anne Vlietstra (huisarts), Karlien Bongers (chirurg), Wim Vermeulen (huisarts), Harald Beekman (consultant), Emile
Clous (co-assistent), Marieke Meulemeester (psychologisch assistent) en Corrie Ebbers(juriste).
Gedurende de controles op de scholen is gewerkt conform het MCC carrousel model. Belangrijke aanvulling op de gebruikelijke werkwijze van
MCC was een basale eerste hulp cursus gegeven aan 19 personen (waaronder ook traditionele genezers) uit de omliggende dorpen, waarin met
name aandacht is gegeven aan basale wondbehandeling, simpele instructies hoe om te gaan met fracturen, behandeling van diarree en koorts
en algemene informatie over hygiëne en voeding. Daarnaast is er in de carrousel aandacht besteed aan de voorlichting van ouders en
begeleiders ten aanzien van voeding en hygiëne. Tevens hebben we getracht de vertaalsters en oudere schoolmeisjes zoveel mogelijk bij ons werk
te betrekken om zoveel mogelijk kennis over te kunnen dragen.
Heel speciaal gaat onze dank uit naar Francien en Koos van de stichting Namasté Breda voor al het werk wat zij verricht hebben in Mude en
omgeving en de geweldige ondersteuning die zij MCC voor, tijdens en na de check week gegeven hebben. Alle MCC teamleden zijn onder de
indruk en geraakt door hun inzet, hulp en steun tijdens ons werk. Daarnaast willen wij Suzanne Luecker bedanken voor de donatie van extra
medicatie. Tevens willen wij de Marthe van Rijswijck Foundation, de Stichting Katholieke Wezenverzorging Breda en een aantal teamleden
bedanken voor financiële ondersteuning van deze MCC missie.
De MCC missie in Mude is een bijzondere ervaring geweest mede door de aanwezigheid van Koos en Francien, de geweldige vertalers en alle
bewoners die ons met open armen in Mude hebben ontvangen. Deze vruchtbare samenwerking zal hopelijk in de toekomst een vervolg krijgen.
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