Brødremenighedens Danske Mission – BDM
Danish Moravian Mission
Ydre Missions Hus - Nørregade 14 - 6070 Christiansfeld
tel. 0045 7456 2233 – mail: bdm@dmr.org - web: www.bdm-dk.dk

Projektnr.: T- 16, 2011

Projekt Medicin og Sundhed
Der ligger ikke noget apotek omkring næste gadehjørne; heller ikke i den næste landsby, ja, måske er der i
virkeligheden flere hundrede kilometer til det! Og det samme gælder for hospitaler og læger. Sådan er det
fordi landsbyerne langs Tanganyikasøens bred ofte ligger øde og isoleret ikke bare i forhold til hinanden
men også i forhold til omverdenen.
Og det har konsekvenser for bl.a. helbredet. Ganske vist er der såkaldte sundhedsklinikker i en række af
landsbyerne, ofte takket været Projekt Mobilklinik (se Projekt T-06, 2011). Men disse er dårligt udrustede
og råder stort set ikke over medicin men forfalder derimod til brug af traditionelle råd og overtro.
Missionæren i Kipili, Knud E. Knudsen, råder derfor over et meget beskedent husapotek, som hovedsageligt
består af håndkøbsmedicin, vitaminpiller, forbinding, plaster o.l. Dette bruges dels til uddeling i landsbyerne og dels til behandling af lokale landsbybeboere i Kipili.
Ingredienserne er ikke dyre i Tanzania. Men for den, der ingen penge har og ingen kontakt har til omverdenen, er det alligevel et problem at anskaffe nødvendige lægemidler for på den måde at have omsorg for
egen sundhed. Derfor forsøger BDMs missionær at hjælpe med sundhed i lokalområdet også.
Tak for støtte til Projekt Medicin og Sundhed!

Det koster det:
For kr. 5.000 om året kan missionærens husapotek være vel assorteret med håndkøbsmedicin og andre sundhedsmæssige effekter til gratis uddeling.
Der kan støttes med:
 10 dele á kr. 500,
5 dele á kr. 1.000, 
eller…

Kontakt:
Brødremenighedens Danske Mission,
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.
Tlf. 7456 2233
M: bdm@dmr.org
W: www.bdm-dk.dk
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Bankkonto 9743-4672131928
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