Nyhetsbrev # 3. 2012
Stockholm – Sverige 31 oktober
Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Hösten är i antågande och efter
en givande arbetshelg i oktober är vi i IAA redo för nya utmaningar. Mycket är på gång
i organisationen vilket vi tycker är jättekul och spännande! Hoppas ni vill hänga med på
vår resa! Trevlig läsning!

Barnfonden
Från grumlig syn till klarhet!
Första insatsen för Barnfonden blev att sponsra kataraktroperationer för barn vars
föräldrar inte har råd att bekosta operationerna själva. Katarakt (gråstarr) hos barn är en
vanlig orsak till blindhet i låginkomstländer. En operation inklusive vårdtid, mediciner
och uppföljning kostar 100 000 tanzanianska shilling (ca 420SEK) och utförs på
Kolandoto Hospital, Tanzania och projektet kommer pågå fram till årsskiftet. Därefter
sker en utvärdering av insatsen och vidare tas beslut om fortsatt stöd om Kolandoto
Hospital så önskar.
Barnfonden har under den senaste tiden fått in nya förfrågningar angående ekonomiskt
stöd till olika projekt runt om i Afrika. Förfrågningarna behandlas enligt den
urvalsprocess som Barnfonden fastställt och beslut fattas först efter noggrann research.
Children´s day
Den internationella barndagen (Children´s day) firas och uppmärksammas på olika
dagar runt om i världen. Sverige har ingen fastslagen barndag men oavsett när den
infaller är det väsentliga att belysa barnens situation. För att uppmärksamma barnen
beslutade därför ledningsgruppen för I Aid Africas Barnfond att ta tillfället i akt och
göra en mindre donation till vår samarbetspartner AICT Kolandoto Hospitals
barnavdelning.
De vanligaste sjukdomarna som barnen på avdelningen behandlas för är malaria,
blodbrist, lunginflammation, maginfluensa och urinvägsinfektion.
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Children´s day på Kolandoto Hospital. Foto Beather Katani

Med förhoppningen att kunna göra de sjuka barnens vistelse på sjukhuset lite ljusare var
vår önskan att donationen skulle användas för att inhandla diverse leksaker/material.
Kontakt togs därför med dr Elimeleki Katanis fru Beather, chefssjuksköterska på
barnavdelningen, som med glädje tog på sig ansvaret för inhandlingen. Så här skriver
Beather Katani om deras firande av barndagen;
“The children day celebration went nice we managed to do on 11th october we bought
the crayons, books, color, pens and drinks where by all staff working in pediatric ward
were involved and Dr.Incharge of the ward Dr.Kidando, Hospital Patron Mr.Ndalahwa
and Medical Officer Incharge Dr.Katani were also present to the celebration so we
enjoyed so much. Children and their mothers were also very happy to get a wonderful
day because they were not aware of it. They asked to have again next year to make the
same function to those who will be admitted in pediatric ward.”

Postal Address: Ritarvägen 6, SE-168 31 BROMMA, Sweden
Phone: +46 70 438 06 26 Fax: +46 8 718 18 98
E-mail: info@iaidafrica.org Website: www.iaidafrica.org
Postal Giro no: 452410-4 Bank Giro no: 5903-2490 Reg no: 802431-9470

Children`s day på Kolandoto Hospital. Foto: Beather Katani

Ja, tänk att en så liten insats från vår sida kan ge andra så mycket glädje. Vi hoppas och
tror att Barnfondens insatser i framtiden kommer att ha stor betydelse för dem vi hjälper
och alla ni som stödjer Barnfonden känner att era bidrag verkligen gör skillnad.

Africa In Sight
Nu tar vi nya tag med I Aid Africas första projekt, Africa in Sight. Glasögonprojektet,
som har pågått sedan 2007, ska nu utvecklas så att fler människor kan få sina synfel
korrigerade. En ny projektgrupp har tillsatts och består av Benjamin Grossmann, Sara
Björneke och Nina Andersson. Vi har påbörjat arbetet med att utforma en ny projektplan
och att hitta en ny glasögonproducent att samarbeta med.
Glasögonutdelningen kommer även fortsättningsvis att utgå från Kolandoto Hospital
där dr Katani ansvarar för distributionen. Två sjukvårdare på Kolandoto har, med
finansiering från IAA, påbörjat en utbildning i att diagnostisera synfel. De kommer efter
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avslutad utbildning vara verksamma i projektet.
Den 11:e oktober uppmärksammade IAA World Sight Day, en dag för att belysa den
globala ögonhälsan. Flyers delades ut hos optiker och på ett flertal andra platser i
Stockholm, Norrköping, Linköping och Falun. Inför World Sight Day skänkte IAA
pengar till Kolandoto Hospital. På eget initiativ från dr Katani användes gåvan till att
utföra fem kostnadsfria gråstarroperationer samt ytterligare fem till subventionerat pris.
Under de närmaste månaderna är flera insamlingsevent planerade. Följ vårt arbete på
hemsidan, Facebook och i kommande nyhetsbrev.

Exchange Programme
Snart är det dags för de första utbytesstudenterna, Jacob Burenius och Isa Palme från
Röda Korsets Högskola, att ge sig iväg till Kolandoto Hospital för att genomföra sin
primärvårdspraktik! Vi önskar dem lycka till och ser med spänning fram emot deras
resa och hoppas att det ska bli en givande erfarenhet för alla parter. Rapport från deras
resa kommer i nästa nyhetsbrev.

Hemsidan
IAA har en ny layout på hemsidan! Den är fortfarande under uppbyggnad men den som
väntar på något gott... Kika in och se vad ni tycker, kom gärna med synpunkter och
förslag! Mejla till info@iaidafrica.org

Biståndsbar
Den 15 december får ni boka in i er kalender! Då är det dags för IAA´s insamlingsafton
till projektet sjukhusmaterial. Pengarna som samlas in under kvällen ska gå till
fraktkostnader för en ny container som ska sändas till Kolandoto Hospital. Det blir en
afton med konferencier, bar, tilltugg samt musik från alla världens hörn!
Festen äger rum mellan 20-02 i Röda korsets Högskolas nya studentpub, Teknikringen 1
i Stockholm. Biljetten kostar 100 kr i förköp, 150 kr i dörren och kommer att kunna köpas
via hemsidan inom en snar framtid.

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

info@iaidafrica.org

Postal Address: Ritarvägen 6, SE-168 31 BROMMA, Sweden
Phone: +46 70 438 06 26 Fax: +46 8 718 18 98
E-mail: info@iaidafrica.org Website: www.iaidafrica.org
Postal Giro no: 452410-4 Bank Giro no: 5903-2490 Reg no: 802431-9470

