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Den 11 Oktober, är det World Sight Day, en dag som syftar till att
uppmärksamma den globala ögonhälsan för att minska blindhet.
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Upp till 80 % av världens blindhet går att undvika med hjälp
av välkända och kostnadseffektiva behandlingar samt förebyggande
arbete.
90 % av världens blinda bor i låginkomstländer och har inte själva
möjligheten att komma till läkare eller optiker för att rätta till sina
synfel.
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Africa In Sight
Delar ut kostnadsfria glasögon till
människor i norra Tanzania som
annars inte haft möjligheten att
införskaffa ett par på egen hand.
Utbildar sjukvårdspersonal i att
göra synundersökningar och
diagnosticera synfel.
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Alla pengar går oavkortat till ändamålet.
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Inte bara stora organisationer som WHO (World Health Organization)
och IAPB (International Agency for the Prevention of Blindness) har
uppmärksammat problematiken kring just ögonhälsa i världen. Vår
organisation, I Aid Africa, verkar aktivt för att förbättra människors
syn och förhindra blindhet genom projektet Africa In Sight.
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Vårt syfte är att hjälpa människor i Tanzania med synfel eller allergiska
besvär och som av olika skäl inte har möjlighet att själva komma i
kontakt med sjukvård eller saknar ekonomiska medel för att få sina
problem lindrade eller behandlade med hjälp av glasögon.
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Genom Africa In Sight har nu även två personer från Kolandoto
hospital fått möjlighet till utbildning och kommer att om cirka
3 månader kunna utföra synundersökningar och diagnosticera
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diagnosticering, rätt styrka på glasögonen och en förbättrad syn.

diagnosticering, rätt styrka på glasögonen och en förbättrad syn.

Bli medlem på www.iaidafrica.org klicka på stöd oss och sedan på
medlemskap.
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Ge en gåva på vår hemsida www.iaidafrica.org eller genom att sätta
in valfri summa på PG 900232-0 BG 900-2320
och märk med Africa In Sight
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