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1. Inleiding
De Stichting werd opgericht bij akte van 1 november 2005 verleden ten overstaan van mr. A.J.Wiggers te Amsterdam.
De statutaire naam is Stichting Medical Checks for Children met als zetel Amsterdam. Op 1 september 2008 verkreeg
MCC de Verklaring van geen Bezwaar van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. In 2010 is er opnieuw een
aanvraag ingediend om het Certificaat voor kleine goede doelen te verkrijgen bij het CBF, deze aanvraag is in 2011
goedgekeurd.
In 2018 hebben er zes succesvolle missies plaatsgevonden naar Manilla in de Filippijnen, Kenia Nairobi, Kenia west,
Nepal Simri, Bangladesh Dhara en Zuid Afrika Letcee. In 2018 zijn er wederom nieuwe aanvragen binnengekomen van
andere organisaties die moeten leiden tot een uitbreiding van de missies tot een maximum van 12 missies per jaar.

2. Doelstelling, missie.
De missie van MCC is het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke
omstandigheden. In samenwerking met lokale contactpersonen en organisaties verleent MCC rechtstreeks kleinschalige
en persoonsgerichte hulp (curatief en preventief). Door haar activiteiten wil MCC kansarme kinderen weerbaarder maken
en hun levensverwachting bevorderen.
Gedurende 5 jaar keert MCC met haar missie terug naar dezelfde plaats met de bedoeling dat door de lokale inbedding
en borging de lokale partner de taak van MCC kan overnemen en hiermee MCC zelf overbodig wordt. MCC levert
hieraan met haar unieke methode een bijdrage in samenwerking lokale organisaties via kleinschalige, persoonsgerichte
hulp. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van missies waarbij men het MCC Carrousel model toepast.
Aan de 6 uitgevoerde missies in 2018 namen in totaal 74 vrijwilligers deel, waarvan 38 medici en 36 non-medici. Alle
deelnemers zorgen voor hun eigen vervoer naar de landen waar de missie plaatsvindt. Tevens dragen zij zelf de kosten
voor onderdak en voeding. Alle benodigde materialen zoals medische hulpmiddelen etc. worden verdeeld over alle
deelnemers en door hen zelf meegenomen. Medicijnen worden in het land zelf gekocht en samen met de lokale partner
zorgt MCC dat deze op de plaats van bestemming zijn.
De MCC carrousel brengt in een kort tijdsbestek zoveel mogelijk gegevens over de basale gezondheidstoestand van het
kind in kaart door middel van dossiervorming. In het MCC carrousel doorlopen de kinderen (met eventueel hun
verzorgers) een aantal stations waarbij per station specifieke gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden
genoteerd op het Case Report Form (CRF) en aan het eind van de MCC carrousel ingevoerd in een speciaal ontwikkeld
computerprogramma en kunnen afhankelijk van het werkgebied met stations worden uitgebreid of ingekort.
Dit zelf ontwikkelde medisch carrousel model kent een integrale aanpak van:
•
Dienst a: Health service (screening en curatieve behandeling;
•
Dienst b: Health promotion (voorlichting en begeleiding van (verzorgers);
•
Dienst c: Health education & training (scholing/training van lokale gezondheidswerkers ter plaatse en
overdracht van kennis).
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3. verslag van de activiteiten.
Het bestuur kwam in 2018 zes keer bijeen. Bijna alle vergaderingen werden door het voltallige bestuur bijgewoond. Ook
waren er in totaal 7 vergaderingen van zowel de medische werkgroep, de missie voorbereiding en PR/ communicatie
met delen van het bestuur Er waren eveneens tussentijdse werkgroepen bijeen, vooral gericht op brainstorming voor de
lay-out van de nieuwe website, die op 6 januari 2018 werd gelanceerd. In tegenstelling tot de voorafgaande dagboeken
van de medische missies hebben wij in 2018 meer plek ingeruimd voor andere communicatievormen zoals bloggen en
vloggen.
In het verslag jaar vonden er 4 voorlichtingsbijeenkomsten plaats in het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem voor potentiële
missiedeelnemers Veel aandacht werd er besteed aan de stroomlijning van het selectieproces in groepsverband. Het
getoonde enthousiasme om aan missies deel te nemen, kan helaas niet steeds worden gehonoreerd. Toch streeft het
bestuur er naar in elke missie vijf nieuwkomers (de helft van een team) een plaats te geven.

Meer impact door samenwerking:
Naast MCC zijn er andere organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen. Deze organisaties hebben net als
wijzelf hun eigen expertise en MCC investeert ook op individueel kind basis in nauwe samenwerking. Ook de lokale
kennispartners helpen ons de impact van ons werk te vergroten, waarbij MCC ook diverse trainingen aan
gezondheidswerkers ter plekke verzorgt. Ook hebben zich op sommige missies lokale arts assistenten
kindergeneeskunde afkomstig Durban samen met lokale verpleegkundigen aangesloten ten tijde van onze werkweek
met uitwisseling van opgedane ervaringen. In de komende jaren willen wij verkennen in hoeverre deze initiatieven
kunnen uitgroeien tot meer structurele samenwerking met lokale artsen.
Landelijk hebben wij onze samenwerking met de Stichting Femi en Kinderfonds Mama s geïntensiveerd met uitbouwen
van diverse gezamenlijke activiteiten. Zo heeft onder andere een van de organisatoren Kitso M.van de lokale Mama
organisatie in Greytown, actief naast haar werk in Zuid Afrika actief deelgenomen als MCC vrijwilliger op de MCC missie
locatie |Sloppenwijk Tondo in Manilla, waarna deze kruisbestuiving tot wederzijdse en vernieuwende inzichten van ons
werk hebben geleid. Ook hebben er train the trainer bijeenkomsten plaats gevonden onder de Mama Alliance, waarbij
het MCC carrousel en goed toepasbare elementen hieruit als handige tools voor commuity pediatrics voor meerdere
satellieten locaties beschikbaar is gekomen.
In 2018 zijn alle geplande activiteiten gerealiseerd, waarbij een grote dank uitgaat naar de het missievoorbereidingsteam
voor de behaalde resultaten.
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Kwaliteitskeurmerk MCC trainingsbijeenkomsten : In september 2018 heeft MCC de toezegging verworven voor 3
punten ABAN accreditatie op basis van de kwaliteit van haar medische trainingssessies voor de vrijwilligers. De
gedeelde kennis aanwezig in het leerhuis van het Rijnstate ziekenhuis voor de aanvraag van de accreditatie heeft ons
hierbij geholpen. Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van
accreditatie van algemene nascholingen. De MCC nascholingen betreffen (deels) het medisch handelen en zijn bedoeld
én evenredig geschikt zijn voor meerdere specialismen . Accreditaties van het ABAN zijn geldig voor alle BIG-erkende
specialismen, (lijst van bij ABAN aangesloten wetenschappelijke verenigingen).
MCC heeft de accreditatie aanvraagt bij ABAN via GAIA. Het ABAN zorgt dat de geaccrediteerde bijeenkomsten met
vermelding van de accreditatie worden bijgeschreven in de congresagenda van alle verenigingen. Dit is voor 26 artsen in
het boekjaar 2018 succesvol verlopen.
Bereikte resultaten:
In totaal werd in 2018 aan 5064 kinderen medische hulp geboden door de enthousiaste teams van vrijwilligers. Alle
medische rapporten laten uitgebreid de behaalde resultaten van onze inzet en behandelingen zien. Opvallend is dat wij
ook in 2018 konden voldoen aan onze doelstelling van basiszorg aan minimaal 40 procent jonge kinderen van het totaal
onder de 6 jaar. Donateurs en donoren vertrouwen ons geld toe om in de onderontwikkelde gebieden van de wereld
steun te bieden aan betere basisgezondheidszorg van kwetsbare kinderen Zowel deze kinderen als degenen die ons
werk financieel mogelijk maken, moeten erop kunnen rekenen dat onze inspanningen doeltreffend zijn. Kritische
evaluaties van elke medische missies door de missieleiding en het bestuur is hier een structureel onderdeel van. Onze
resultaten zijn terug te lezen in de 8 medische rapporten op de MCC website.

In een aantal missies waren eveneens tandartsen opgenomen. Gebleken is, dat deze hulp zeer werd gewaardeerd als
aanvulling op de medische screening en behandeling. Daarom is besloten om daar waar mogelijk tandheelkundige hulp
structureel in het Medisch Carrousel op te nemen.
Focus op preventie : in 2018 werd nadrukkelijker gefocust op gezonde leefstijl en psychosociale hulp .MCC teamleden
adviseerden ouders en andere caregivers, vaak samen met leraren over een gezonde leefstijl van hun kinderen in de
leeftijd van 0 tot 12 jaar. Op deze manier helpt MCC de ouders een basis te leggen voor een gezonde leefstijl en zo
ondergewicht, maar ook overgewicht en andere leefstijl gerelateerde ziekten bij kinderen te voorkomen .Naast aandacht
voor de somatische kant is zijn er aanvullende activiteiten ontplooid die zich met name richten op verbeteren van de
psychosociale ziektelast van veel kwetsbare kinderen.
In 2018 hebben wij ons medisch werk, daar waar mogelijk, geïntegreerd in het door de WHO overstijgende
vernieuwende concept van Nurturing Care rondom de ontwikkeling van het jonge kind geplaatst.
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Nurturing care verwijst naar een stabiele omgeving gecreëerd door ouders en andere zorgverleners die zorgt voor een
goede gezondheid en voeding van kinderen, hen beschermt tegen bedreigingen en jonge kinderen kansen biedt om
vroeg te leren, door interacties die emotioneel ondersteunend en responsief zijn. (WHO)

Voor een uitgebreide beschrijving van MCC’s missies qua inbedding in dit integrale concept voor het jonge kind verwijs
ik graag naar het medisch rapport van de missie Letcee in Zuid Afrika. https://medicalchecksforchildren.org/item/zuidafrika-letcee/
Evenementen:
Eind januari 2018 vond in Amsterdam de jaarlijkse borrel plaats voor de vrijwilligers. Drankjes werden aangeboden en er
was ruim tijd voor uitwisseling van de ervaringen van de verschillende missies door de verschillende teams en andere
genodigden.
Het aantal missies is in het verslagjaar met 6 medische missies beperkter geweest dan de jaren hiervoor. Hierbij is het
wel belangrijk te vermelden dat er na aanleiding van eerdere MCC missies in Peru (Associacion Dignidad Peru) en FT
Kilimanjaro in Tanzania eigen lokale medische missies met succes zijn uitgevoerd door onze voormalige
samenwerkingspartners .Derhalve is aan een van onze doelen, overdracht van kennis en het MCC carrousel, op weg
naar de zelfredzaamheid en de aanjagersfunctie van MCC ruimschoots voldaan en zijn de eerste stappen op
verduurzaming lokaal positief ingezet. In 2019 zal het aantal medische missies op grond van de kwaliteitseisen van
voorselectie aanvragende partijen uitgebreid worden naar 8 missies.
Een overzicht van de activiteiten, resultaten en aanbevelingen en dagboeken van deelnemers zijn te vinden op de
website van MCC, te vinden onder www.medicalchecksforchildren.org
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4. Financieel.
Het boekjaar 2018 is met een positief saldo afgesloten. De baten waren lager als begroot. De kosten waren lager
(28.500) dan begroot, onder andere door een lager aantal missies dan begroot en daarnaast de lagere kosten voor alle
missies m.u.v. de missie in Nepal vanwege moeilijk bereikbare gebieden . Vanzelfsprekend zijn wij een ieder die ons in
het afgelopen jaar financieel of met goederen heeft ondersteund zeer dankbaar.
Ook een organisatie als MCC ontkomt er niet aan kosten te moeten maken voor zaken die niet direct met de missies te
maken hebben (o.a. verkrijging CBF-verklaring, accountantscontrole en ontwikkeling website). Overigens, zaken die
behoren bij een professionalisering van de organisatie en nodig zijn voor de verdere toekomstige ontwikkeling van MCC.
In 2018 werd 82.5% van de uitgaven direct besteed aan de missies. Het bestuur is hier erg trots op en zal blijven streven
naar een minimale overhead percentage.
Om te garanderen dat er in een financieel mindere tijd de missies kunnen blijven plaatsvinden heeft het bestuur besloten
exploitatieresultaten altijd toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
Wederom mag niet onvermeld blijven dat alle reis- en verblijfskosten volledig door de missieleden werden gedragen.
Ook het ter beschikking stellen van hun vrije tijd en vakantiedagen is bijzonder. Zonder dit grootse gebaar zou MCC niet
in staat zijn geweest haar werkzaamheden uit te voeren.
5. Toekomst.
In 2018 is het MCC gelukt om alle missies weer te financieren. De liquiditeit ligt op een goed niveau. Desondanks moet
er continu worden gemonitord op het voor lange termijn binnen halen van gelden, en dat deze ook gecontinueerd
worden. Binnen MCC is dan ook continu delegatie bezig om te zien hoe het mogelijk is om aan continuering van
inkomsten te komen. MCC ontvangt ook geen middelen vanuit andere organisaties en is dus volledig afhankelijk van
particulieren en ondernemingen. Echter gezien de enorme goodwill die door MCC inmiddels is opgebouwd voorzien we
op korte termijn nog geen problemen.
6. Bestuur
Per 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

: vacature (in functie Nadine van Dijk per 04-03-2019)
: Sonja Weijers
: Jolijn van der Zande
: Nadine van Dijk
: Ines von Rosenstiel

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben geen nevenfuncties die hun functioneren bij MCC in de weg staan.
Tot slot wil ik, mede namens het hele bestuur onze grote erkentelijkheid en dank uitspreken aan alle vrijwilligers. Met
hun inzet en enthousiasme zijn in het jaar 2018 de doelstellingen van Stichting Medical Checks for Children weer
succesvol gehaald.
Amsterdam, 27 september 2019
Ines von Rosenstiel, voorzitter ad interim
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