Nyhetsbrev # 2. 2012
Stockholm – Sverige 16 juni
Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på
riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har mycket roliga
nyheter i detta brev så håll till godo! Trevlig läsning!

På det extra årsmötet klubbades det igenom att Jack Zhu Long Ha blir ny suppleant i I
Aid Africa (IAA). Vi hälsar Jack välkommen in i styrelsen och är mycket glada för vår
nya medarbetare!
Styrelsen 2012:
Ordförande: Henrik Hjelmgren
Vice ordförande: Benjamin Grossmann
Ledamot/Kassör: Klara Ekvall
Ledamot: Karolina Skagerberg
Ledamot: Jon Gunnarsson-Ruthman
Ledamot: Carolin Hermansson
Suppleant: Nina Lai
Suppleant: Claes Nordström
Suppleant: Jack Zhu Long Ha

Stort tack till Akademibokhandeln!
IAA vill tacka för den medicinska litteratur som Akademibokhandeln har skänkt!
Böckerna kommer att göra stor nytta och uppskattas stort i Kolandoto, både på
sjukhuset och i undervisningen på sjuksköterskeutbildningen som finns i anslutning till
sjukhuset. Nedan följer lite bilder från packningen av böckerna, och som ni kan se var
det en hel del böcker! Återigen ett stort tack!
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Barnfonden
Under våren har vi utvecklat och skapat I Aid Africas Barnfond som vi nämnde i förra
nyhetsbrevet. För att förenkla och tydliggöra har vi tagit bort de tidigare projekten
Vänskap och Trygghet och ersatt dem med Barnfonden. Barnfonden har vi grundat för
att genom barnrelaterade insatser förbättra livssituationen för utsatta barn upp till 18 års
ålder i Afrika.
Barnfonden har till syfte att uppfylla I Aid Africas ändamål i föreningens stadgar som
lyder:
”Vi ämnar genom våra projekt hjälpa föräldralösa/utsatta barn i deras dagliga liv. Detta
genom att säkra deras fortlevnad och skapa en trygg och värdig miljö för dem att växa
upp i och ge dem bättre och utökade förutsättningar att utvecklas positivt på ett såväl
psykiskt som fysiskt plan. Vårt arbete syftar således till att öka de utsatta barnens hälsa
och välbefinnande genom att trygga deras tillvaro och lägga grunden för dem att i
framtiden kunna stå på egna fötter, bli självförsörjande och oberoende av hjälpinsatser”.
Grunden för vårt arbete i I Aid Africa är att stödet som ges ska utgå ifrån en förfrågan
från och ett behov i problemområdet och inte tvärtom. Barnfondens insatser kommer
således att baseras på inkomna förfrågningar om stöd för olika verksamheter, såväl från
befintliga samarbetspartners som från potentiellt nya.
Förfrågningarnas lämplighet kommer att bedömas utifrån hur väl de uppfyller
Barnfondens syfte samt om den verksamhet som lämnat in en förfrågan uppfyller de
krav på uppföljning, redovisning och ekonomisk transparens som I Aid Africa kräver av
sina samarbetspartners.
Samtliga förfrågningar som inkommer till I Aid Africa kommer att behandlas på samma
sätt i en fastställd urvalsprocess som beskriver hur förfrågningar bedöms och hur
beslutsgången för valet av insatser går till.
Den första förfrågan som vi valt ut och nu arbetar med kommer från vår
samarbetspartner Kolandoto Hospital, som önskar ekonomiskt stöd för att kunna utföra
kataraktoperationer på barn vars familjer inte själva har möjlighet att bekosta
operationen. Katarakt (grå starr) är en ögonsjukdom som innebär att den normalt sett,genomskinliga ögonlinsen grumlas vilket orsakar en synnedsättning. Sjukdomen kan
obehandlad leda till blindhet. En kataraktoperation är det enda behandlingsalternativ
som finns att tillgå, och operationen är relativt enkel med få risker/komplikationer. På
Kolandoto Hospital kostar operationen med mediciner och vårdtid inräknat under 400
svenska kronor och kommer att innebära en livsavgörande förändring för de drabbade
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barnen. Vårt mål är att kunna påbörja denna insats inom den närmaste tiden.
Våra trogna ”Vänner” kommer förhoppningsvis, om de så önskar att fortsätta sitt stöd
genom att bli månadsgivare till Barnfonden. Information om Barnfondens insatser
kommer att integreras med I Aid Africas ordinarie nyhetsbrev och månadsgivarna
kommer från och med nu att få detta nyhetsbrev istället för som tidigare ”Vännytt”.
Vi hoppas och tror att Barnfondens insatser kommer att kunna göra en betydande
skillnad för utsatta barn i behov av vårt/ert stöd!

Sjukhusmaterial
Nu kan man äntligen använda operationssalen på förlossningsavdelningen vid
sjukhuset i Kolandoto! Utrustningen är nu komplett i och med det stöd som skickades.
Här kommer en hälsning och lite bilder genom Dr Elimeleki Katani.
We thank you and all members of IAA ORG. To continue supporting our organization
we reveived funds from IAA to complete the renovation and buying some items to the
maternity theatre. Finally we have done all necessary things which were missing to run
the theatre. The following were done:
1. We bought 3 medical air cylinder.
2. Lime soda 10kg ,5kg
3. We managed to buy 4 stabilizers, each theatre has 1 stabilizer and 4th one was put to
the major theatre. Now all anaesthesia machines and operating lamps are well protected
from any efforts of high or low voltages of electric power.
4. Also we managed to put the air condition machine into theatre room.
5. Renovation were done for putting 2 double door , 1 room for latrine,1 sink with a tap
for scrubbing,1 sink with a tap in latrine room, and painted all rooms .
We thank you again.
Best Regards
Dr.Elimeleki
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Kick Off
Styrelsen samlades helgen 9-10/6 för att gå igenom dokument som behövdes uppdateras
samt utforma nya mallar och underlag för IAA:s fortsatta arbete. Det blev en lyckad helg
där mycket blev gjort och samtidigt lite tid för att umgås och äta gott tillsammans vilket
ger oss ny energi för framtida projekt.

Har Du frågor eller tankar, tveka inte att höra av Dig till oss. Lättast når Du oss via mejl:

info@iaidafrica.org
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