Nyhetsbrev # 4. 2012
Stockholm – Sverige 19 december
Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! 2012 börjar lida mot sitt slut
och vi ser fram mot ett nytt IAA-år med massa spännande projekt! Innan ni tar julledigt
kommer lite trevlig läsning!

Exchange program
De första utbytesstudenterna från Röda Korsets Högskola, Isa och Jacob är nu hemma
igen efter sin primärvårdspraktik på Kolandoto Hospital.
Utbytet har gått väldigt bra och alla parter ser fram emot ett fortsatt samarbete
framöver. Vi i IAA hoppas i framtiden på ett utbyte i båda riktningarna så att även
sjuksköterskestudenter från Kolandoto ska få möjlighet till utlandspraktik.
Sjukhusmaterial
Nu är i stort sett allt material packat och redo för att under januari månad placeras i en
container och sedan börja sin resa mot Kolandoto Hospital. Vi ser med spänning fram
emot denna resa och vill tacka alla er som på olika sätt deltagit och stöttat under vägen.
Biståndsbar
Den 15 december var det dags för IAA:s första biståndsbar! Vilken härlig kväll det blev
med musik, dans, auktion och inte minst allas närvaro och fantastiska givmildhet!
Pengarna som samlades in kommer att gå till kostnaderna för frakten av containern med
sjukhusmaterial till Kolandoto Hospital. IAA vill tacka alla er som gjorde denna kväll
möjlig och som deltog på ett eller annat sätt. Du gör skillnad för så många människor.
Tack!

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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Till sist vill vi tacka Er alla för det gångna året. Ert stöd gör en otrolig
skillnad för så många människor.

God Jul och
Gott nytt år!
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