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Projektnr.: T- 10, 2011

Projekt AIDS/HIV og Malaria
Kipili ligger i et område hvor statistikken viser, at en stor del af de unge i alderen 15-20 år er HIV-smittede.
Oplysning og information er nødvendig for at ændre på det forhold. Men da landsbyen også ligger i et uddannelsesmæssigt yderområde, hvor det er svært at tiltrække kvalificerede undervisere, kommer det også
til at afspejle sig i dette forhold.
Og desværre får sygdommen også alt for gode udfoldelsesmuligheder pga. en række vrangforestillinger,
som bl.a. hænger sammen med overtro, misinformation og manglende vilje til at ændre på et livsmønster.
Derfor rammes alt for mange familier af dødsfald både blandt børn og unge.
Andre sygdomme som Malaria, maveinfektioner og fejlernæring optræder også hyppigt. Og selvom bekæmpelsen af malaria på landsplan har været succesfuld, er situationen ved Tanganyikasøen dog stadig
meget alvorlig. Her findes en betydeligt højere procentdel end i de østlige regioner.
Malaria og andre lidelser vil normalt kunne bekæmpes med billig medicin eller god hygiejne. Men på grund
af bl.a. manglende oplysning, fattigdom og andet, bliver konsekvensen en høj dødelighed.
Medicin imod malaria, diarré og andre sygdomme koster meget lidt, og den vil kunne redde menneskeliv.
Missionær Knud E. Knudsen får via dette projekt mulighed for at hjælpe med penge til medicin, oplysning
og behandling.

Tak for din støtte til Projekt AIDS/HIV og Malaria!

Det koster det:
For kr. 10.000 om året kan der indkøbes og uddeles medicin mm.. som vil redde liv i den fattigste del af befolkningen i og omkring landsbyen Kipili…
Der kan støttes med:
 10 dele á kr. 1000 eller

5 dele á kr. 2000

eller…?

Kontakt:
Brødremenighedens Danske Mission,
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.
Tlf. 7456 2233
M: bdm@dmr.org
W: www.bdm-dk.dk

Giro 400-6666
Bankkonto 9743-4672131928
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