
Hej!	  

Ni	  har	  säkert	  följt	  med	  på	  nyheterna	  om	  ebola-‐situationen	  i	  Västafrika.	  Här	  kommer	  lite	  
uppdateringar:	  

Vi	  samlar	  fortfarande	  in	  pengar	  och	  material	  för	  att	  bistå	  Sierra	  Leone.	  19	  okt	  landar	  SN	  Brussels	  plan	  
i	  Freetown	  med	  två	  kartonger,	  totalt	  24	  kg,	  med	  material	  vi	  samlat	  in	  till	  sjukstugan	  i	  Makargbo.	  Vi	  
har	  skickat	  skyddsförkläden,	  skyddsoveraller,	  skyddsmasker,	  skyddshandskar,	  skyddsmössor,	  
multivitaminer,	  febertermometrar	  (som	  mäter	  med	  IR-‐stråle	  utan	  kroppskontakt)	  och	  diverse	  annat	  
material.	  Det	  tog	  lång	  tid	  att	  få	  plats	  på	  planet	  eftersom	  det	  endast	  är	  ett	  flygbolag	  som	  flyger	  på	  
Sierra	  Leone	  nu,	  men	  nu	  skall	  det	  äntligen	  komma	  iväg.	  

Vi	  har	  skickat	  10000	  kr	  till	  sjukstugan	  i	  Kamaworni	  i	  Bombali	  District.	  För	  detta	  organiserade	  
sjuksköterskan	  ett	  möte	  för	  byarna	  som	  hör	  till	  sjukstugan,	  köpte	  vattenbehållare	  och	  klorin	  som	  
placerats	  vid	  ingången	  till	  byn,	  vid	  moskén,	  hos	  hövdingen	  och	  andra	  ställen	  där	  folk	  möts	  och	  
skyddskläder	  och	  material	  till	  sjukstugan.	  I	  Kamaworni	  har	  ännu	  inget	  ebolafall	  rapporterats.	  Det	  har	  
talats	  om	  att	  slå	  en	  ring	  runt	  norra	  delen	  av	  Bombali	  District	  och	  Koinadugu	  District	  eftersom	  de	  är	  de	  
enda	  distrikten	  i	  Sierra	  Leone	  som	  inte	  har	  något	  bekräftat	  ebolafall.	  Jag	  vet	  inte	  om	  detta	  är	  gjort,	  
men	  jag	  skulle	  tro	  det.	  

Till	  Makargbo	  där	  sjukstugan	  finns	  och	  de	  byar	  där	  vi	  har	  våra	  fadderbarn	  har	  vi	  hittills	  skickat	  ner	  
20	  000	  kronor.	  För	  detta	  har	  vi	  inhandlat	  liknande	  material	  som	  till	  Kamaworni.	  Sjuksköterskan	  Emma	  
anordnade	  ett	  möte	  för	  de	  fyra	  närmsta	  byarna,	  Ropolon,	  Lal	  Soso,	  Masetha	  och	  Makargbo	  för	  att	  
informera	  om	  ebola.	  Till	  detta	  möte	  kom	  representanter	  från	  ytterligare	  tre	  byar;	  Magballah,	  Rogbeh	  
och	  Lal	  Banka	  som	  också	  är	  kopplade	  till	  sjukstugan	  i	  Makargbo.	  Nu	  har	  vi	  utökat	  vår	  hjälp	  till	  
ytterligare	  fyra	  byar,	  Robanka,	  Makirrfi,	  Makabin	  och	  Masebana.	  Dessa	  byar	  ligger	  alla	  i	  Port	  Loko	  
District.	  Port	  Loko	  District	  kommer	  att	  spärras	  av	  eftersom	  området	  har	  väldigt	  många	  ebolafall.	  Det	  
gäller	  ännu	  mer	  för	  Marampa	  chiefdom	  som	  ligger	  i	  Port	  Loko	  District	  och	  som	  är	  det	  område	  där	  alla	  
ovanstående	  byar	  ligger.	  I	  stora	  delar	  av	  Marampa	  är	  situationen	  katastrofal.	  

Våra	  byar	  har	  ännu	  så	  länge	  klarat	  sig.	  Genom	  de	  senaste	  bidragen	  vi	  skickat	  har	  vi	  fått	  möjlighet	  att	  
ytterligare	  utrusta	  sjukstugan	  med	  material	  och	  mediciner,	  samt	  se	  till	  att	  alla	  byar	  har	  möjligheter	  
att	  desinficera	  med	  klorin	  och	  hålla	  hygienen	  med	  tvål	  och	  rent	  vatten.	  Vi	  kommer	  också	  att	  använda	  
en	  del	  av	  pengarna	  till	  att	  köpa	  salt,	  peppar,	  socker,	  buljong	  och	  torkad	  fisk	  till	  Ropolon	  och	  Masetha.	  
Vår	  plan	  är	  att	  därigenom	  begränsa	  behovet	  av	  att	  ta	  sig	  till	  marknaden	  för	  att	  köpa	  nödvändiga	  
ingredienser	  till	  matlagningen.	  I	  Ropolon	  och	  Masheta	  är	  det	  skördetid,	  så	  det	  finns	  mycket	  arbete	  
att	  göra	  i	  byn.	  Genom	  att	  befolkningen	  stannar	  i	  dessa	  två	  byar,	  minskar	  risken	  att	  möta	  någon	  som	  
bär	  på	  smittan.	  Levnadsförhållandena	  i	  byarna	  är	  svåra.	  Om	  någon	  skulle	  bli	  smittad	  är	  det	  i	  princip	  
omöjligt	  att	  undvika	  kroppskontakt	  eftersom	  många	  människor	  lever	  på	  väldigt	  litet	  utrymme.	  	  

Vi	  har	  också	  fått	  möjlighet	  att	  skicka	  en	  låda	  innehållande	  handsprit,	  ytterligare	  skyddsutrustning	  och	  
annat	  sjukmaterial	  som	  räknades	  som	  farligt	  gods	  och	  inte	  fick	  åka	  med	  flyget,	  med	  en	  container	  från	  
Stockholm.	  Denna	  container	  skickas	  i	  slutet	  av	  oktober.	  Förhoppningsvis	  når	  den	  vår	  destination.	  

Man	  räknar	  med	  att	  7000	  barn	  har	  mist	  en	  eller	  båda	  sina	  föräldrar	  i	  ebola.	  Hur	  detta	  kommer	  att	  
sluta	  vet	  vi	  inte,	  men	  all	  hjälp	  som	  kan	  ges	  är	  värdefull!	  	  

Vi	  försöker	  att	  med	  jämna	  mellanrum	  ge	  er	  en	  uppdatering	  om	  läget.	  Vill	  ni	  så	  får	  ni	  gärna	  hjälpa	  oss	  
med	  insamling	  av	  medel	  och	  sjukmaterial.	  Det	  lär	  behövas	  för	  en	  lång	  tid	  framöver.	  Vi	  är	  tacksamma	  
för	  all	  hjälp	  vi	  kan	  få!	  	  

	  



Stort	  tack	  till	  alla	  er	  som	  bidragit	  till	  vårt	  arbete!	  

	  

Vänliga	  hälsningar	  	  

Lindholmens	  Internationella	  Förening	  	  

genom	  	  

Gunilla	  Fransson	  Bangura	  0709-‐305930	  

Lindholmens	  internationella	  förening	  
c/o	  Fransson	  Bangura	  
Ättehögsgatan	  7g	  
41674	  Göteborg	  

plusgirot	  280797-‐2.	  

	  


