
	   	   	   	   	   Göteborg	  141216	  
Hej!	  
	  
Vi	  närmar	  oss	  årets	  slut	  och	  vi	  i	  Lindholmens	  Internationella	  förening	  blickar	  bakåt	  över	  
det	  år	  som	  gått.	  
	  
Vårt	  arbete	  har	  i	  år	  överskuggats	  av	  hotet	  om	  ebola.	  Sedan	  juli	  har	  vårt	  största	  arbete	  
legat	  i	  att	  samla	  in	  material	  och	  pengar	  för	  att	  i	  möjligaste	  mån	  förhindra	  att	  smittan	  når	  
våra	  byar.	  Det	  känns	  därför	  extra	  skönt	  att	  kunna	  säga	  att	  ingen	  våra	  familjer	  och	  byar	  
har	  blivit	  smittad	  av	  ebola.	  	  
	  
Det	  har	  rapporterats	  i	  nyheterna	  under	  en	  lång	  tid.	  Situationen	  i	  flera	  av	  de	  drabbade	  
länderna	  har	  förbättrats,	  med	  ett	  undantag	  –	  Sierra	  Leone.	  Vi	  samlar	  fortfarande	  in	  såväl	  
sjukhusmaterial	  som	  pengar	  för	  att	  stärka	  sjukvården	  i	  Sierra	  Leone.	  Nu	  samarbetar	  vi	  
med	  lokala	  initiativtagare	  i	  Stockholm	  för	  att	  nå	  ett	  större	  resultat.	  Målet	  är	  att	  få	  ihop	  
tillräckligt	  med	  pengar	  för	  att	  kunna	  skicka	  ner	  en	  container	  med	  insamlad	  
sjukvårdsutrustning	  i	  januari.	  
	  
Vi	  fick	  tråkiga	  nyheter	  från	  sjukstugan	  vi	  hjälper.	  I	  två	  byar,	  Magbala	  och	  Lal	  Soso	  har	  
flera	  dödsfall	  inträffat.	  Framför	  allt	  har	  Magbala	  drabbats	  hårt	  med	  över	  20	  döda	  och	  
flera	  smittade	  i	  en	  by	  på	  cirka	  200	  invånare.	  Båda	  dessa	  byar	  är	  kopplade	  till	  Makargbos	  
sjukstuga,	  liksom	  också	  vår	  by	  Ropolon.	  Intensiva	  kontakter	  med	  sjuksköterskan	  Emma	  
i	  Markabo	  fick	  oss	  att	  skicka	  ner	  pengar	  för	  att	  bygga	  ett	  separat	  ebolacenter	  i	  Makargbo	  
för	  att	  skilja	  ebolapatienterna	  från	  andra	  patienter	  i	  sjukstugan.	  Ytterligare	  utrustning	  
köptes	  in	  och	  skyddskläder	  liknande	  de	  ”rymdkläder”	  ni	  sett	  på	  TV.	  Emma	  tackar	  er	  
allihop	  och	  är	  lycklig	  och	  stolt	  över	  det	  arbete	  som	  gjorts	  med	  sjukstugan	  i	  Makargbo.	  En	  
brittisk	  delegation	  som	  besökt	  många	  byar	  på	  landsbygden	  förvånades	  över	  den	  
skyddsutrustning	  som	  fanns	  i	  Makargbo.	  Ingen	  av	  de	  andra	  byarna	  hade	  fått	  någon	  som	  
helst	  hjälp	  från	  regeringen	  eller	  internationella	  hjälporganisationer.	  	  Sjuksköterskan	  
Emma	  var	  mycket	  stolt	  när	  hon	  berättade	  om	  	  hjälpen	  Lindholmens	  internationella	  
förening	  i	  Sverige	  kommit	  med.	  Det	  har	  gjort	  att	  personalen	  känt	  en	  trygghet	  och	  fortsatt	  
gå	  till	  arbetet.	  	  
	  
Det	  internationella	  biståndet	  har	  främst	  gått	  till	  ebolakliniker	  och	  utrustning	  av	  
ebolasjukhusen.	  Pengarna	  har	  inte	  räckt	  till	  att	  också	  utrusta	  bysjukstugorna	  på	  
landsbygden,	  trots	  att	  dessa	  har	  varit	  den	  första	  instansen	  för	  de	  ebolasjuka.	  En	  följd	  i	  
många	  byar	  har	  blivit	  att	  sjukvårdspersonalen	  inte	  vågat	  gå	  till	  arbetet	  och	  att	  
sjukstugorna	  därför	  inte	  fungerat.	  
	  
Ebolasjukhusen	  har	  varit	  överfulla.	  Patienterna	  från	  våra	  byar	  har	  kommit	  till	  
ebolacentret	  i	  Makargbo	  och	  väntat	  där,	  kanske	  till	  och	  upp	  till	  en	  vecka,	  innan	  de	  fått	  
plats	  på	  ebolasjukhus	  med	  läkarvård.	  Hos	  Emma	  i	  Makargbo	  har	  de	  fått	  medicin	  och	  
vård	  fram	  till	  den	  möjliga	  förflyttningen.	  
	  
Tidigare	  har	  norra	  delen	  av	  Sierra	  Leone	  varit	  förskonat	  mot	  ebola,	  men	  nu	  har	  ett	  stort	  
utbrott	  konstaterats	  utanför	  Kamakwie	  i	  Bombali	  District.	  Ulandsföreningen	  vid	  
Göteborgs	  Universitet	  och	  Chalmers	  arbetar	  sedan	  många	  år	  i	  distriktet	  med	  byn	  
Kamawornie.	  I	  augusti	  utrustade	  vi	  tillsammans	  sjukstugan	  där	  med	  material.	  Nu	  har	  



Ulandsföreningen	  genom	  LINF	  skickat	  ytterligare	  pengar	  för	  att	  stärka	  sjukstugan	  ännu	  
mer.	  
	  
Det	  anordnas	  ingen	  skolgång	  för	  barn	  och	  ungdomar	  i	  Sierra	  Leone	  sedan	  i	  somras.	  Det	  
betyder	  att	  alla	  skolor	  varit	  stängda.	  För	  våra	  barn	  i	  Ropolon,	  Waterloo	  mm	  har	  vi	  
försökt	  lösa	  viss	  skolgång	  genom	  att	  de	  äldre	  ungdomarna	  undervisar	  de	  yngre.	  Sedan	  i	  
slutet	  av	  oktober	  ger	  staten	  skolundervisning	  via	  radio.	  LINF	  har	  köpt	  in	  radioapparater	  
till	  alla	  gymnasieelever	  för	  att	  de	  skall	  kunna	  följa	  radioundervisningen.	  
	  
I	  våras	  anordnade	  Ebba	  Petterssons	  grundskola	  operation	  skolbygge	  och	  i	  oktober	  
startade	  vi	  återuppbyggnaden	  av	  läxläsningshuset	  som	  förstördes	  i	  en	  storm	  för	  ett	  par	  
år	  sedan.	  Bifogat	  finns	  bilder	  på	  de	  första	  tegelstenarna	  som	  gjorts.	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  vi	  snart	  åter	  kan	  ta	  upp	  vårt	  arbete	  med	  skolgång	  och	  utbildning	  i	  Sierra	  
Leone.	  Ebola	  har	  lett	  till	  en	  katastrofal	  situation	  för	  hela	  landet.	  Många	  utländska	  företag	  
har	  lämnat	  landet,	  så	  många	  har	  blivit	  arbetslösa.	  Landet	  befinner	  sig	  i	  ett	  vakuum	  där	  
människor	  under	  flera	  månader	  inte	  kunnat	  utföra	  sitt	  yrke	  och	  heller	  inte	  fått	  någon	  
inkomst.	  	  
	  
Ebolasmittade	  hus	  har	  bränts,	  barn	  har	  blivit	  föräldralösa,	  folk	  har	  svårt	  med	  mat,	  ja	  
situationen	  är	  katastrofal.	  Vi	  i	  Lindholmens	  internationella	  förening	  kommer	  att	  göra	  
vad	  vi	  kan	  för	  att	  bidra	  till	  bättre	  livsvillkor	  för	  människorna	  i	  landet.	  även	  efter	  det	  att	  
landet	  fått	  bukt	  med	  ebolan.	  Men	  vi	  behöver	  hjälp.	  Om	  du	  vill	  är	  du	  varmt	  välkommen	  
att	  arbeta	  i	  föreningen.	  Vi	  känner	  att	  vi	  behöver	  alla	  ideella	  krafter	  som	  kan	  tänkas	  vilja	  
hjälpa	  till.	  Hör	  bara	  av	  dig	  till	  oss.	  
	  
Du	  kan	  också	  hjälpa	  till	  genom	  att	  köpa	  någon	  av	  våra	  gåvor.	  	  Vi	  har	  presentkort	  på	  t	  ex	  
en	  get,	  500	  kr,	  en	  säck	  ris	  250	  kr,	  en	  höna	  100	  kr.	  Vi	  säljer	  också	  handgjorda	  batiktyger	  
för	  400	  kr.	  Ta	  en	  titt	  på	  linf.se	  under	  annorlunda	  gåvor	  så	  ser	  ni	  vad	  vi	  erbjuder.	  
	  
Vi	  fortsätter	  också	  med	  insamling	  till	  vårt	  ebolaprojekt.	  Insättningen	  kan	  ni	  göra	  till:	  
Lindholmens	  internationella	  förening	  280797-‐2.	  Märk	  insättningen	  ebola.	  
	  
Vill	  ni	  köpa	  ett	  presentkort	  så	  kommer	  det	  på	  posten	  så	  fort	  ni	  satt	  in	  pengar	  på	  
ovanstående	  konto.	  Kontakta	  mig	  på	  0709-‐305930	  så	  skicka	  jag	  det	  på	  posten	  så	  snart	  
som	  möjligt.	  Då	  hinner	  det	  förhoppningsvis	  fram	  till	  jul.	  
	  
Ni	  ska	  veta	  att	  ni	  alla	  är	  ett	  stort	  stöd	  för	  vårt	  arbete	  i	  Sierra	  Leone.	  Utan	  er	  hade	  vi	  inte	  
kunnat	  uträtta	  allt	  arbete	  vi	  gjort.	  Er	  insats	  gör	  skillnad!	  Tack	  för	  all	  hjälp!	  
	  
Med	  önskan	  om	  en	  riktigt	  god	  jul	  till	  er	  alla!	  
	  
Lindholmens	  internationella	  förening	  genom	  
	  
Gunilla	  Fransson	  Bangura	  
Kassör	  
0709-‐305930	  
gunilla@projektateljen.se	  



	  


