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Projekt Mobilklinik, Tanganyikasøen
BDM påbegyndte i 2005 et forebyggende sundheds- og hjælpeprogram, hvis formål er at
undervise lokalt om sundhed og sygdom, ernæring, drikkevand, graviditet, fødsel og andre
sundhedsmæssige emner. 29 landsbyer langs Tanganyikasøen i Tanzania besøgt.
Projektet er startet med støtte fra Danida. Fra 2006 og indtil 2011 har et europæisk missionærpar
været ansat til, sammen med lokale sundhedsmedarbejdere, at opbygge og drive Projekt
Mobilklinik.
Fra 2011 er Projekt Mobilklinik overdraget til lokale medarbejdere, og ledelse og ansvar er
overdraget til den lokale Brødrekirke i Rukwa. Medarbejderne i Projekt Mobilklinik er nu alle
tanzanianske sundhedsmedarbejdere med relevant uddannelse.
I maj 2016 rejste missionærparret, der var med til at starte projektet, igen til Tanganyikasøen for
at understøtte projektet i 1½ år.
Og resultaterne er overbevisende: Lokale sundhedskomiteer er oprettet i de fleste landsbyer;
lokale jordemødre har fået uddannelse. Der er uddelt flagermuslamper til sundhedsteams i
landsbyerne, fremstillet en hygiejneæske med sterile redskaber til brug ved fødsler, uddelt 50.000
moskitonet, der undervises til stadighed om sundhed og ernæring, børnedødelighed, drikkevand
og mange andre relevante emner i lokalområderne.
Men der er stadig behov for støtte, da sundhedstilstanden i området generelt er meget dårlig. Og
der er også til stadighed brug for undervisning lokalt og en del bygninger i Kipili, hvor Projekt
Mobilklinik har base, skal vedligeholdes.
Tak for din støtte til Projekt Mobilklinik!
Det koster ca. kr. 100.000 om året at drive
projektet (lønninger, uddannelse og div.
materialer).
Du kan støtte Projekt Mobilklinik
- via MobilePay 4049 9515
- via bankoverførsel til 9743 – 4672131928
- via www.bdm-dk.dk
Det er også muligt at støtte regelmæssigt via Nets kontakt os for at høre mere!
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