
Rapport från besök i Tanzania, hos MAWO,  
av Johan Lindsjö och Elisabeth Persson, 

Veterinärer utan gränser - Sverige  
 
MAWO – Meru Animal Welfare Organization har sin bas i 
Arushaområdet i norra Tanzania. Det var ett mycket intressant och 

lärorikt besök där för Johan och Lisa 26/2 – 3/3 2016, tillsammans med Odile Buium (MAWOs 
kontaktperson i Sverige) som var där samtidigt. MAWO arbetar framför allt med hundar (lite katt) och 
åsnor, djurarter som inte får så mycket uppmärksamhet annars och deras fokus är både djurvälfärd och 
djurhälsovård. De arbetar i två områden, Arusha och Simanjiro.  Övergripande ansvar har Johnson Lyimo 
som samarbetar med lokala veterinärer och volontärer från olika håll. En veterinär, Dauson Katuritsa, är 
delvis finansierad av en sponsor. En belgiska som är privatpraktiserande i Arusha, ställer upp som volontär 
vid vissa aktiviteter. Statligt anställda veterinärer, t ex Dr Bwanga som vi träffade, jobbar också för 
föreningen, och om vi förstod det rätt får de göra det inom ramen för sin tjänst.   

Vi hade med oss två resväskor med donerat förbrukningsmaterial, några instrument, ett värmeskåp och en 
del hovvårdsutrustning samt inköpta mjuka munkorgar och ett par klotänger. På plats i Tanzania betalade vi 
för en del mediciner (rabiesvaccin, antibiotika, sårspray och avmaskningsmedel). Totalt omfattade 
kostnaderna för vårt stöd till MAWO i samband med det här besöket knappt 4 600 kr. 

Aktiviteter som vi deltog i 

”Dog clinic” hålls varje lördag förmiddag i Meru district, Arusha region. Hundar kommer för ”dipping” 
(kallas dog deep) mot ektoparasiter, sårvård, injektion av ivermektin var tredje månad och 
rabiesvaccination en gång om året. Därtill ges träning i hundhantering. 

Därefter åkte vi till Simanjiro district, Manyara region, där vi besökte maasai-byarna Terat (ny för MAWO) 
och Loiborsoit (där MAWO arbetat sedan 2014). Hundar skulle fångas in för vaccination, avmaskning och 
eventuell sårvård men det var lättare sagt än gjort. Vi hade med oss 400 doser rabiesvaccin men bara en 
fjärdedel gick åt (se tabell nedan). Bra fångstredskap (nät) eller andra metoder (orala vaccin och 
avmaskningsmedel) är ett prioriterat område för stöd till MAWO, ur både djurvälfärds- och effektivitets-
synpunkt.  Även enstaka katter och småidisslare åtgärdades. Åsnor hade samlats i en inhägnad i Terat och 
blev där avmaskade med ivermektin och vid behov behandlades sår mm. Även enstaka frigående åsnor 
avmaskades. Bra utrustning till åsnorna och som kan göras av lokala material, demonstrerades, liksom hur 
man ska (och inte ska) binda en åsna. MAWO samarbetar sedan 2011 med den brittiska organisationen The 
Donkey Sanctuary när det gäller utbildning och andra insatser för åsnornas hälsa. 

Därutöver besöktes en skola där det gavs utbildning om åsnor och deras välfärd, ett college där det skulle 
ha givits utbildning men det blev ett kortare pass, inklusive viss insats av Lisa och Johan (ej förberett men vi 
improviserade väl om reproduktion och djurhälsa).  Maasaikvinnor i Loiborsoit har sedan 2014 arbetat med 
förbättrad utrustning till åsnorna och det syntes tydligt på djuren i det området för de hade färre sår och 
ärr på lår och mankar än vad vi sett i andra områden.  

En solcellslampa med tillbehör donerades av Lisa till en av grupperna för test av användbarhet. De 
uppskattade speciellt laddningsmöjlighet för mobiler samt en spotlight som möjliggör sömnad och 
utbildning även kvällstid. Uppföljning ska göras av Johnson vid några tillfällen under en 3 månaders-period 
för att utvärdera användandet.  

Vi skulle ha genomfört kastrationer också men det avstyrdes i planeringsskedet så vi har inte sett exakt hur 
det går till men har diskuterat det med veterinärerna.  Det finns en del förändringar ur 
djurvälfärdsperspektiv som vi skulle vilja stödja. 

  



Utförda åtgärder 26/2 – 2/3 (data från Johnson Lyimo). 

DOG RECORD DONKEY RECORD 

RABIES WOUNDS DEWORMING WOUNDS EYE CARE DEWORMING 

ARUMERU 
DC 

43 3 53    

      

MANYARA  

TERAT 72 10 77 3 0 82 

LOIBORSOIT 14 3 14 0 0 2 

 

Johnson rapporterar löpande på Facebook om vad som händer inom MAWO. Inlägg från vårt besök: 

 

 



Möjliga samarbetsområden som identifierades: 

PRIO - Hundar – vaccination, avmaskning och kastrationer genomförs återkommande (varje lördag i 
Arusha och periodvis i byar i Simanjiro) men MAWO har ingen annan sponsor för det arbetet i Terat, 
Simanjiro. Det får därför utföras när de får resurser av något slag. Därmed kan de också utföra så mycket 
som de får bidrag till vilket skulle kunna passa med insamling i kampanjform.    

Det finns många djurvälfärdsåtgärder som kan utföras och som vi skulle vilja stödja införande av bl a att ge 
smärtstillande vid kastration samt rabiesvaccin i beredning för oral giva och avmaskningsmedel i 
tablettform (mot både spol-och bandmask, finns men används inte mycket, bandmask bedömdes inte så 
viktig) för att undvika fasthållning av ohanterade hundar. Det är även en säkerhetsfråga för personalen.  

När det gäller rabiesvaccination önskas även stöd till koridorvaccination mot Tangire nationalpark, som 
ligger i Simanjiro.  

Andra farmaka och utrustning som kan vara aktuella att hitta stöd för är Ketalar/Ketaminol (förutsatt 
engelskmärkta förpackningar) och avlivningsvätska (de ger nu en acaricid i hög dos). Därtill hundfångarnät 
och bättre snara än den de har. Till kastrationerna (görs med flanksnitt) önskas såväl OHE-krok som 
intestinalkrok. Även ett ihopfällbart undersökningsbord önskades.  

Johnson önskade också ett tält (typ partytält, se bild ovan) som vi skulle kunna ha deras, vår och sponsorers 
loggor på, om det blir så att vi ger återkommande stöd till aktiviteter i Terat. Alternativ är separat ”banner” 
för loggorna men det får undersökas. 

Önskas även konstruktion av en ”dog-deep” i betong i Terat. Vi har ingen kostnadsuppgift för det än. 

PRIO - Åsnor – konstruktion av vattentråg på marknader (totalt 10 i MAWOs verksamhetsområde, fem 
vardera i Arusha respektive Manyara) där åsnorna får stå hela dagar utan vatten (eller foder, tornister 
föreslogs) – kostnadsuppgifter inväntas. Johnson Lyimo ska få besked om hur mycket som respektive 
samhälles förvaltning kan stå för. Det verkar dock vara substantiell kostnad. Vi avvaktar.  

Utrustning till ”mobile clinic” – det saknades praktisk utrustning för ambulerande verksamhet till fots och 
vi fick många idéer om snickarlådor och fickbälten samt sportutrustning för vattenflaskor mm. Vi ska kolla 
vad som finns inför kommande donationer/stöd. Även tillgång bultpistol diskuterade för vi såg en slakt av 
en get som utfördes enbart med halssnitt. Det kan finnas traditionella hinder för det men att väcka frågan 
och att veterinärerna kan utföra åtgärden av djurskyddsskäl, vid behov, känns viktigt. 

Utbildningsmaterial om rabies och djurvälfärd (humane education) till school clubs och colleges från andra 
organisationer som redan arbetar med de frågorna. Förmedling av källor och ev stöd till utveckling och 
tryckning diskuterades. 

Utbyte med en organisation (LAPS i Livingstone, Zambia) angående åsnevälfärd – åsnorna i södra Zambia 
är importerade från Botswana och man har inte tidigare erfarenhet av att sköta och använda åsnor så LAPS 
har identifierat stora problem och bad om tips på lösningar. Kan vi hitta sponsor som vill stödja möjlighet 
för personer från LAPS att besöka MAWO? 

Solcellsladdningsbara lampor och mobilladdare för maasaikvinnogrupper (10 grupper) som dels syr 
åsneseldon och väskor mm, dels har utbildning vilket de gärna skulle ha kvällstid om möjligt. Om den ”pilot” 
som nu pågår utfaller positivt ska Lisa rådfråga kontakt hon har inom det svenska företaget HiNation som 
säljer solcellsprodukter och undersöka möjlighet till rabatt respektive ställe att söka om stöd. HiNation är 
redan etablerade i Tanzania och Kenya och möjlighet till mikrokrediter ska undersökas. 

Idéer om examensarbeten för veterinärstuderande (MFS-stipendier från Sida):  

- Baseline-studie av sårskador, utrustning mm hos åsnor i ett kommande insatsområde. 
- Inventering av hundförekomst (true stray, stray with owners, owned) och förekomst av rabies (serologi 

dyrt men vore av intresse). 
- Inventering av förekomst av endo- och ektoparasiter hos både åsnor och hundar (oklart om t ex 

bandmask är ett problem, avmaskas ofta ej) samt vissa infektionssjukdomar (snabbtest/lokalt lab). 
- Utvärdering av olika typer av utbildningsinsatser (före och efter intervention), utveckling av 

utbildningsmaterial.    


