Nyhetsbrev # 2. 2013
Stockholm – Sverige 15 juli
Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Sommarledigheten är här för
några av oss och ett nytt nyhetsbrev med den! I detta nummer kan du läsa mer om
containern som är på plats i Kolandoto och även ta del av våra tanzaniska vänners
upplevelser av besöket i Sverige! Trevlig läsning och Glad Sommar!
IAA
Det kommer ske en adressändring för I Aid Africa. Den nya adressen träder i kraft den 5
augusti och är följande: Paternostervägen 52, 121 49 Johanneshov

Sjukhusmaterial
I början av april anlände containern till Kolandoto hospital, knappt tre månader
efter att den lämnat Universitetssjukhuset i Linköping. Containern innehöll olika
typer av material och utrustning. Tandläkaren på Kolandoto hospital kommer att
få en komplett mottagning och möjlighet att sätta ihop en mobilenhet för fält
finns också. Utöver den fasta mottagningen på Kolandoto kommer ytterligare en
mottagning att kunna byggas på annan plats. Vidare finns material och
apparatur som behöver kompletteras till operationsavdelningen (både de
allmänna operationsavdelningarna och ögonoperation) men även ge möjlighet
att vidareutveckla verksamheten. Över 1 300 medicinska böcker följde med på
resan vilket resulterade i ett fantastiskt bibliotek på den intilliggande
sjuksköterske- och laboratorieassistentskolan. Slutligen packades alltsammans
med mängder av textiler som kan användas av både personal och patienter
(personalkläder, filtar, kuddar mm) och mängder av t-shirts som nu delas ut till
utsatta barn som besöker sjukhuset (se bild nedan).
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Vad händer nu? En hel del av den lösa utrustningen såsom instrument och
engångsmaterial har redan börjat användas. Personer inom IAA och frivilliga
med specifik kunskap inom områdena för det material och den utrustning som
skickats planerar att besöka Kolandoto under nästa år för installation, utbildning
och stöd.
När väl allt är på plats kommer IAA att finnas till för stöd och råd under den tid
som krävs för att verksamheten på Kolandoto kan stå på egna fötter.
Vad som händer i framtiden är idag svårt att säga, men så länge stödet för vår
verksamhet och ideella krafter finns fortsätter vi vårt arbete! Vårt arbete är helt
ideellt och samtliga som arbetar inom IAA bekostar resor och logi själva och inga
löner eller arvoden betalas ut, allt för att ditt stöd ska nå dem som behöver det
och inte försvinna på vägen!
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Africa in Sight – glasögonprojektet
Kolandoto hospital har rapporterat att två personer, en narkossjuksköterska och
frun till en av de anställda på sjukhuset, dessvärre har omkommit i samband
med en trafikolycka med sjukhusets bil för fältbesök. IAA beklagar förlusten för
de närstående och för sjukhuset.
Den tragiska olyckan har dessutom medfört att bilen inte går att använda, vilket har gjort
att glasögonprojektet temporärt har avstannat och inga glasögon delas nu ut utanför
Kolandoto (frånsett de stationära utdelningsplatserna). Fältbesöken är en viktig
del i att nå människor vilka inte annars kommer i kontakt med sjukvården men
som har stort behov av synkorrigering. För att fältbesöken ska kunna återupptas
krävs medel för antigen omfattande reparationer av den befintliga bilen eller för
inköp av begagnad bil. Kolandoto för diskussioner med en bidragsgivare för att
se om möjlighet för stöd finns och utifrån resultatet av detta kan en förfrågan
inkomma till IAA beträffande att bistå dem med ekonomiska medel. Mer
information om detta i nästa nyhetsbrev.
Exchange program
I augusti är det dags för två nya studenter att åka till Kolandoto hospital och senare i
höst åker ytterligare tre studenter på ett utbyte. Vi har träffat några av studenterna för
att ta del av deras förväntningar och vara till hands för frågor som kan dyka upp inför
resan. Studenter som redan varit i Kolandoto har också varit med och delgivit nyttig
information som välkomnats av de som ska åka iväg. IAA arbetar fortfarande på att få
till ett utbyte som även gör det möjligt för Kolandoto att skicka studenter till Sverige.
Mer info följer framöver.

Hälsning Från Dr Elimileki efter besöket I Sverige.
Dear Member of I AID AFRICA
Receive greetings from Kolandoto Hospital.
This month (June) I had a visit to Sweden together with Mr. Wallace. We reached
in Stockholm and we were received by Henrik (IAA) and Elin (Consensum)
hereby the members of I AID AFRICA. During our stay we visited different
places such as Karolinska hospital and its institution, red cross university and
Linkoping hospital and its institution as well as Consensum vard &
Halsogymnasium. Throughout the visiting in those places we met with some of
the members of I AID AFRICA who are Claes Nordstrom ,Carolin Hermansson
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,Sarah Bjomeke, Ellen Hjelmgren, Karolina and Benjamin Grossmann without
forgeting the staffs of the above mentioned hospitals and their institutions. In our
discussion we agreed, I AID AFRICA will continue to support Kolandoto
hospital in provision to hospital equipments and child fund concerning
innovation of pediatric and maternity ward of repainting, mending windows or
doors, taps of water, toilets. We were able to discuss the details surrounding our
partnership. Our intention was to begin of a long standing and continuous
collaboration. We also initialized a teacher exchange program and educational
visit for our staff. Other agreements were that Benjamin Grossmann with his
fellow workers will come to install anesthesia and dental equipments on January
or March 2014. Finally in future plans we planned to establish a project of water
and electricity at Kolandoto hospital.
I would like to express my deepest thanks.
Sincerely Yours
Dr.Elimeleki Katani
Medical Officer Incharge
Kolandoto Hospital
African Inland Church Tanzania

Däckbytardag hos Zetterblom Bil AB
Den 13/4 var det återigen dags för Däckbytardag hos bilfirman Zetterblom Bil AB
i Norrköping. Det var en gråkall, blåsig dag vilket visade sig vara gynnsamt.
Istället för att byta däcken själva i kylan var det många som åkte till Zetterbloms
där ett antal bilmekaniker samt företagets VD Fredrik Zetterblom, flitigt gjorde
bytet åt dem. Under tiden kunde bilägarna njuta av kaffe, hembakade kakor
samt läsa i I Aid Africas broschyr och det senaste nyhetsbrevet.
Det var många som visade intresse för IAA och nyhetsbrevet var mycket
uppskattat. Särskilt av de som även bytte däck på Zetterbloms i höstas och fick
broschyren då. Flera var nyfikna på vad som hade hänt i organisationen sen sist.
Kostnaden för däckbytet var denna gång satt till 150 kr per bil och vissa valde att
skänka mer. På däckbytardagarna går alla pengar direkt till IAA och denna gång
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blev det nytt rekord. Totalt byttes det däck på 110 bilar vilket genererade 17 560
kr till I Aid Africa!
Vi tackar alla som valde att åka till Zetterblom Bil AB samt Fredrik Zetterblom
och hans medarbetare som gör en så fin insats gång på gång.

Vill du ge en engångsdonation till IAA? Eller vill du ge en donation i annans
namn till IAA?
Gör då så här:
- Donera en valfri summa till PG 900232-0 eller BG 900-2320
- Märk inbetalningen med ändamålet (verksamheten, Africa in sight,
Barnfonden, Sjukhusmaterial)
- Det finns också möjlighet att ge bort gåvan som ett presentkort, en
födelsedagsgåva eller liknande (skriv ett meddelande i inbetalning och/eller
maila oss på info@iaidafrica.org så ordnar vi det!)
- Glöm inte att skriva med en postadress så skickas ett gåvobevis som tack!
Din gåva gör stor skillnad för någon annan. 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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