Nyhetsbrev # 3. 2015
Stockholm – Sverige, 18 november
Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartner! Ett nytt nyhetsbrev från IAA är
äntligen här i höstmörkret. I vanlig ordning händer det en del i organisationen. Du får
bland annat en uppdatering om hur projektet Healthy Hospital fortlöper och en rapport
om den insamlingsfest som hölls i oktober för att samla in pengar till projektet. Men vi
vill inleda det här nyhetsbrevet med att uppmärksamma den flyktingkatastrof som
råder just nu.
Kriget i Syrien
Det långvariga kriget och krisen i Syrien skördar nya offer varje dag. Barn, kvinnor och
män dödas, skadas och flyr. Detta har pågått under lång tid, men det är egentligen inte
förrän nu som vi i Sverige märker av kriget på ett konkret sätt. Tidningar skriver om den
stora flyktingkatastrofen, frustrationen växer och rasister bränner asylboenden. Politiker
uppmärksammar problemen och diskuterar lösningar. I en sådan kontext är det lätt att
rädslan tillåts växa sig stark. Och rädsla föder ofta både hat och våld.
Just nu kommer människor till Sverige för att rädda sitt eget och sina familjers liv. Och
mitt i detta finns frivilliga organisationer och individer som öppnar sina hem och sina
hjärtan för att ta sitt medmänskliga ansvar. Situationen behöver inte innebära en
katastrof utan kan i stället leda till lösningar. Vi behöver alla påminna oss om vad som är
grunden i mänskligheten och vi behöver hjälpas åt. Med medmänsklighet, humanitet
och öppenhet kan vi alla hjälpas åt för att finna trygghet och kärlek i stället för rädsla
och hat. Vi kan byta segregation, fundamentalism och individualism mot
sammanhållning, kompromiss och solidaritet.
Africa In Sight
Just nu håller vi på med en insamling till förmån för ögonavdelningen på Kolandoto
sjukhus i Tanzania som en del i ett projekt med IAA och sjukhuset i Kolandoto. I våras
var ögonsköterskan Lotta Wall i Kolandoto och arbetade på en ögonavdelningen där.
Det gjordes en inventering av de behov som skulle kunna driva utvecklingen av
avdelningen framåt. Det mesta av utrustning, maskiner och material saknas. Ett
mikroskop finns men det är i stort sätt allt och det lämnade en del att önska.
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Insamlingen syftar till att införskaffa en lufttonometer och en autorefraktor. En
lufttonometer mäter ögats tryck och är en ovärderlig hjälp vid diagnostisering och
uppföljning av olika sjukdomsförlopp som exempelvis glaucom. En autorefraktor
hjälper till att mäta ögats brytningsförmåga så att man kan se om personen behöver
glasögon eller om där kan finnas någon abnormalitet i brytningen som påverkar ögat.
Man får också hjälp att beräkna vilka sorts lins som ska opereras in i ögat vid operation
av grå starr, en av de största orsakerna till att man inte ser. Nedan ser ni en
lufttonometer samt autorefraktor.

Topcon, ett av Sveriges ledande företag inom ögonutrustning är villig att hjälpa till med
en stor del av inköpsvärdet, IAA skjuter till en del men det behövs ytterligare hjälp för
att få till de resterande 50 000 kronorna!
Vill du vara med och bidra så sätter du in pengar på IAA:s Bank giro 9002320, märk
insättningen “AR – Kolandoto”. Det går även bra att Swisha pengar till 123 900 23 20,
skriv “AR – Kolandoto” samt din e-mail i meddelandefältet.

Healthy Hospital
Fas 2 är igång! Merparten av det fysiska arbetet med klorering av vatten och installation
av solceller kommer att ske under våren, och vi har återigen engagerat masterstudenter
från Chalmers för att utföra själva arbetet. Detta är en del i processen för att Kolandoto
Hospital ska kunna bli ett så kallat Council Designated Hospital, vilket kommer att leda
till att sjukhuset får ökat stöd av den tanzaniska regeringen. Det innebär i slutändan vi i
IAA kommer att kunna avveckla våra projekt med sjukhuset, vilket måste vara slutmålet
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för alla utvecklingsprojekt. Två andra sjukhus i Tanzania har genomgått denna process,
och för att lära sig av deras erfarenheter kommer Jon att besöka dessa redan nu i
december.
Projektet söker nu en ny form av månadsgivare. Vi söker dig som vill stödja projektet i
sex månader med 100 kr i månaden. Vi söker totalt 50 personer. Vill du bli en del av
projektet kan du gå in på vår hemsida under fliken ”Stöd oss”. Vi vill gärna också be dig
att bli ambassadör för projektet och uppmana dina nära och kära att stödja det. Tack för
ditt stöd!
Insamlingsfest
Den tredje oktober gick insamlingsfesten till Healthy Hospital av stapeln. Vi vill tacka
alla som kom och dansade och hade roligt för en god sak. Bandet This is Flora spelade
och vi vill återigen tacka för den fina musiken de bjöd på. I skrivande stund har inte en
exakt slutgiltig vinst räknats ut, men det kommer landa på runt 7 000 kronor som går till
fas 2 av projektet. Återigen, stort tack!

This is Flora uppträder på festen.
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Trevligt häng i baren. Foto Maria Lidman
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Gå in på www.iaidafrica.org för mer information om alla våra projekt. Har du Facebook
får du gärna gå med i vår grupp I Aid Africa och på så vis få kontinuerliga
uppdateringar.
Har du frågor eller funderar på något, tveka inte att höra av dig till oss via mejl på
info@iaidafrica.org eller via vår Facebook-grupp.
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