
Veterinärer	  utan	  gränser	  –	  Sverige	  
Protokoll	  från	  styrelsemöte	  14	  juni	  2017	  

	  
Telefon:	  Siri	  Adler-‐Lennström,	  Sofia	  Daresjö,	  Erik	  Jönsson,	  John-‐Filip	  Lundin,	  Elisabeth	  (Lisa)	  
Persson,	  Linda	  Perttula	  
Frånvarande:	  Johanna	  Eliasson,	  Johanna	  Johnsson,	  Jan	  Krister	  (JK)	  Larsson,	  Ylva	  Lindgren,	  Johan	  
Lindsjö,	  Mikaela	  Tarandi.	  

	  
§39/17.	  Mötet	  öppnas 	  
Siri	  Adler	  Lennström	  förklarar	  mötet	  öppnat.	  
	  
§40/17.	  Val	  av	  protokolljusterare	  och	  mötessekreterare 	  
Sofia	  Daresjö	  väljs	  att	  jämte	  mötesordföranden	  justera	  protokollet.	  
Lisa	  Persson	  utses	  till	  mötessekreterare.	  
	  
§41/17.	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  godkänns.	  	  
	  
§42/17.	  Föregående	  mötesprotokoll	  

§42.1/17	  Protokollet	  från	  17-‐04-‐19	  är	  på	  väg	  enligt	  hälsningar	  från	  Annie	  men	  bordläggs	  till	  
nästa	  möte.	  
§42.2/17	  Protokollet	  från	  17-‐05-‐29	  godkänns	  och	  läggs	  till	  handlingarna.	  

	  
§43/17.	  Verksamhetsfrågor	  	  

§43.1/17.	  Ekonomi	  Se	  bilaga	  1.	  	  

I	  bilaga	  2	  ses	  en	  redovisning	  av	  det	  ekonomiska	  läget	  jämfört	  med	  budgeten	  utifrån	  
årsmötesbeslut.	  Där	  redovisas	  utbetalda	  bidrag	  till	  flera	  av	  de	  beslutade	  projekten.	  Diskussion	  
om	  hur	  frigjorda	  resurser	  ska	  disponeras	  bordläggs	  till	  nästa	  styrelsemöte.	  	  	  

Erik	  rapporterade	  att	  Triolab	  nu	  svarat	  att	  de	  fortsätter	  som	  huvudsponsor	  och	  med	  ett	  nytt	  
bidrag	  om	  10	  000	  kr.	  Kassören	  ges	  i	  uppdrag	  av	  styrelsen	  att	  skicka	  faktura	  till	  Triolab.	  

I	  bilaga	  1	  föreslår	  kassören	  att	  uppdrag	  ska	  ges	  till	  ordförande	  och	  vice	  ordförande	  att	  kontakta	  
AniCura	  om	  nytt	  projekt	  eftersom	  tidsgränsen	  för	  omstart	  med	  MAG	  passerat.	  Ordförande	  
informerade	  om	  att	  vice	  ordförande	  nyligen	  hade	  varit	  i	  kontakt	  med	  AniCura	  och	  att	  ett	  nytt	  
förslag	  angående	  minhundar	  i	  Kambodja	  skulle	  förmedlas	  till	  styrelsen.	  Det	  hade	  dock	  enbart	  
nått	  ordförande	  och	  vice	  ordförande	  deltog	  inte	  i	  mötet	  så	  ärendet	  bordläggs	  till	  nästa	  möte.	  

Kassörens	  förslag	  om	  ytterligare	  bidrag	  till	  MAWO	  bordläggs	  därmed	  också.	  

Enligt	  beslut	  vid	  mötet	  29/5-‐17	  fick	  kassören	  i	  uppdrag	  av	  styrelsen	  att	  betala	  ut	  2000	  kr	  till	  
LAPS	  för	  åsnekärra.	  Eftersom	  åsneprojektet	  saknar	  eget	  projektkonto	  godkänner	  styrelsen	  att	  
utbetalning	  görs	  till	  Lynne	  Mendelsohns	  privata	  konto	  eller	  via	  Western	  Union.	  Kassörens	  
uppdrag	  att	  utföra	  utbetalningen	  kvarstår.	  

	  
Lisa	  ansvarar	  för	  att	  faktura	  skickas	  till	  Triolab	  och	  att	  överföring	  till	  Lynne	  Mendelsohn	  görs.	  



§43.2/17.	  Info-‐Kom-‐gruppen	  
Facebook	  
Sofia	  rapporterade	  att	  videoklipp	  av	  hundgårdarna	  hos	  LAPS	  och	  deras	  nya	  åsnekärra	  har	  lagts	  
ut	  på	  Facebook.	  	  
Till	  Facebook	  har	  kommit	  en	  förfrågan	  om	  vi	  har	  behov	  av	  en	  hovslagare.	  	  
	  
Sofia	  svarar	  att	  vi	  har	  projekt	  med	  åsnor	  som	  hovvård	  kan	  behövas	  för.	  	  
	  
Sponsring	  
Huvudsponsorn	  Triolab	  har,	  enligt	  rapport	  från	  Erik	  ovan,	  gett	  besked	  om	  fortsatt	  sponsring.	  	  
	  
Hemsidan	  
Siri,	  Lisa	  och	  John-‐Filip	  hade	  ett	  möte	  i	  juni	  och	  uppdaterade	  olika	  uppgifter	  på	  hemsidan.	  	  
	  
Siri	  har	  kollat	  de	  länkar	  vi	  har	  där	  och	  ska	  följa	  upp	  några	  som	  inte	  fungerar.	  	  
Lisa	  ska	  fylla	  på	  listan	  med	  länkar	  till	  examensarbeten.	  
	  
§43.3/17.	  Medlemsblad	  och	  medlemsinformation	  
Lisa	  håller	  på	  med	  sammanställande	  av	  ett	  sommarbrev	  vilket	  ska	  bli	  klart	  inom	  kort	  och	  skickas	  
ut	  för	  synpunkter	  innan	  det	  förmedlas	  till	  medlemmar,	  sponsorer	  m.fl.	  	  
	  
Lisa	  är	  ansvarig.	  	  
	  
§43.4/17.	  Studentgruppen	  
Ska	  sammankallas	  efter	  sommaren.	  	  
	  
Sofia	  är	  ansvarig.	  	  
	  
§43.5/17.	  Aktuella	  projekt	  Se	  bilaga	  1.	  	  
	  
MAWO	  Bollning	  av	  dokument	  om	  rutiner	  för	  ”dog	  mobile	  clinic”	  pågår.	  Anna	  Eriksson	  och	  en	  av	  
hennes	  kollegor	  åker	  till	  MAWO	  i	  slutet	  av	  september.	  Planeringsmöte	  ska	  hållas	  med	  dem.	  
	  
Trassel	  med	  överföring	  till	  både	  LSPCA	  (oklart	  varför)	  och	  MLAF	  (ökad	  kontroll	  av	  utländska	  
medel).	  
	  
LAPS	  –	  Johnson	  Lyimo	  har	  skrivit	  en	  rapport	  om	  sin	  konsultation	  hos	  LAPS	  avseende	  arbete	  med	  
åsnor.	  Se	  bilaga	  3.	  
	  
ZASP	  har	  skrivit	  i	  sitt	  Nyhetsbrev	  om	  det	  stöd	  vi	  ger	  till	  deras	  verksamhet.	  Se	  bilaga	  4.	  	  
	  
§43.6/17.	  Rapport	  verksamhetsmöten/aktiviteter	  
Inget	  regelrätt	  verksamhetsmöte	  har	  hållits	  men	  ett	  möte	  hölls	  i	  början	  av	  juni	  då	  ordförande	  
och	  kassör	  informerade	  några	  av	  de	  nya	  i	  styrelsen	  om	  VSF-‐Sveriges	  verksamhet.	  
	  
Ett	  arbetsmöte	  om	  hemsidan	  har	  hållits	  enligt	  ovan.	  	  



	  
Inventering	  av	  donerat	  material	  pågår	  av	  kassör/materialansvarig	  och	  ordförande	  ska	  under	  
sommaren	  bistå	  i	  bedömningen	  av	  vad	  som	  är	  värt	  att	  spara.	  
	  
§43.7/17.	  Rapport	  VSF-‐International	  
De	  senaste	  årens	  verksamhetsrapporter	  har	  översatts	  av	  Siri	  och	  Linda.	  Lisa	  ska	  sammanställa	  
och	  översätta	  de	  ekonomiska	  rapporterna	  och	  när	  allt	  är	  klart	  ska	  det	  skickas	  till	  VSF-‐
International	  inför	  deras	  beslut	  om	  eventuellt	  medlemskap	  för	  VSF-‐Sverige	  vid	  möte	  i	  oktober.	  
	  
Lisa	  och	  Siri	  är	  ansvariga.	  	  	  	  
	  
§44/17.	  Nästa	  styrelsemöte	  
Nästa	  styrelsemöte	  föreslås	  till	  söndag	  3/9	  kl.	  15.	  Om	  det	  visar	  sig	  att	  många	  inte	  kan	  då	  ska	  en	  
doodle	  skickas	  ut	  istället.	  	  
	  
Lisa	  meddelar	  styrelsen	  föreslaget	  datum	  i	  samband	  med	  att	  protokollet	  skickas	  ut.	  Om	  datumet	  
inte	  passar	  alls	  är	  Johan	  ansvarig	  för	  att	  skicka	  ut	  en	  doodle.	  	  	  
	  
§45/17.	  Mötet	  avslutas	  
Siri	  förklarar	  mötet	  avslutat.	  
	  
	  
	  
Underskrifter	  
	  
	  
	  
Siri	  Adler	  Lennström	  
Mötesordförande	  
	  
	  
	  
	  
Elisabeth	  Persson	   	   	   	   	   Sofia	  Daresjö	  
Mötessekreterare	   	   	   	   	   Justerare	  
	  
	  
	  
Bilagor	  
1.	  Rapport	  ekonomi	  och	  prio-‐projekt	  till	  2017-‐07-‐14.	  
2.	  Budgetavstämning	  per	  2017-‐07-‐11.	  
3.	  Rapport	  från	  Johnson	  Lyimo	  avseende	  konsultationen	  hos	  LAPS.	  
4.	  Utdrag	  från	  Nyhetsbrev	  från	  ZASP	  juli	  2017.	  
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Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-07-14 

 
EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

Saldo på bankkontot 2017-07-11 = 95 277 kr. Se separat redovisning av det ekonomiska läget jämfört med 
budgeten från årsmötet.   

Gåvor och sponsring erhållna/lovade sedan föregående möte: 

- Triolab har meddelat intresse för fortsatt huvudsponsorskap. Summa ej bestämd än. 

Medlemsavgifter sedan föregående möte: 

- Ett par nya individuella medlemmar har tillkommit och en av företagsmedlemmarna har betalat 
årsavgift för 2017-18. VSF har nu 71 enskilda medlemmar och tre (ev fem) företagsmedlemmar. 

PROJEKTRAPPORTER (se även bildpresentationer i sommarbrev): 

- Till MAG för Bufty, 45 500 kr är reserverade (varav 25 000 kr som erhållits från AniCura 2016 och 500 kr 
som erhållits för minhundsfadderskap). Enligt beslut på årsmötet avskrivs nu VSF-reservationen om 
20 000 kr eftersom inget nytt avtal tecknats före 2017-06-30. Rapport till minhundsfaddrar läggs på is. 

¾ Föreslås möte med AniCura om detta.  

- Mongoliet – 8 500 kr reserverat – slutredovisning väntas från de berörda studenterna. 

- Mjölkkooperativ i Zambia - vilande. 

- Lilongwe Wildlife Center i Malawi – 8 280 kr var reserverat från 2016. Enligt beslut på årsmötet 
avskrivs reservationen om 8 000 kr eftersom inget nytt avtal hade tecknats före 2017-06-30. 280 kr 
hade samlats in specifikt för ett viltprojekt och är därmed fortsatt reserverat för det. 

- MAWO – Avtal har skrivits om ca 25 000 kr varav ca 5 000 kr förbrukats för inköp tidigare i år och ca 
20 000 kr har nu överförts. Kommunikation pågår om rutiner för den mobila klinikens arbete. Anna 
Eriksson och en av hennes kollegor planerar att åka till MAWO som volontärer i sep-okt och de kommer 
då att vara där över World Rabies Day i slutet av september vilket Johnson uppskattar. Planeringsmöte 
ska hållas och material (bordet mm) skickas med dem om möjligt. De har önskat t ex kylväska med 
cigarettändaruttag från Sverige för att få god kvalitet.  

¾ Kan VSF-Sverige avsätta ytterligare medel för ev inköp inför denna resa?  

- LAPS – Kassören har fått ersättning för de 10 801 kr som lagts ut för Johnson Lyimos besök hos LAPS. 
as. Se separat rapport om besöket. Stöd till en prototypkärra för åsnor (som ska finansieras av 
Smådjurskliniken i Knivsta senare i år) kan enligt förra styrelsemötet läggas ut av VSF nu.  

¾ Kan vi acceptera utbetalning till Lynne Mendelsohns privata bankkonto (eller Western Union-
transfer) eftersom åsnegruppen inte formellt har organiserats så väl att den kunnat skaffa 
eget bankkonto?  

- LSPCA, Malawi – avtal är klart och överföring av ca 15 000 kr har gjorts men de hade inte nått LSPCA 
förra veckan av oklar anledning. Utredning pågår.  

- MLAF i Bangladesh – avtal har skrivits och överföring har gjorts. VSF-kassören gjorde en miss igen och 
blandade ihop olika summor så ca 11 000 kr (jf årsmötesbeslut om 10 000 kr eller mer) överfördes. Viss 
tur att det blev lite högre än tänkt för det har hakat upp sig eftersom nya projekt kollas noga i 
Bangladesh numera (utesluta terroriststöd) och det kostar ca 250 USD att genomgå den processen 
(första gången). VSF-kassören har utlovat ersättning för den kostnaden och eventuellt behöver vi 
förlänga den avtalade projektperioden (juni-september enligt avtalet).    

- ZASP – nytt avtal om djurhälsoutbildning under 2017 har tecknats och 10 000 kr har överförts. I 
Nyhetsbrev från ZASP – Juli 2017 finns vårt stöd omnämnt (lite fel angående vilket avtal som skrivits 
men i princip stämmer det). Se separat utdrag. 
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DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 

- Inga nya donationer har mottagits men klinikmaterial har utlovats från Blå Stjärnan i Göteborg, om vi 
kan hämta på något sätt.  

- Av Ecolab donerad handsprit har vi börjat donera vidare och vi har fått in en hel del i bidrag både från 
mindre kliniker och enskilda. Tips på fler vägar för distribution mottags tacksamt. 

- Inventering av insamlat material pågår och ordförande ska hjälpa till i bedömningen av vad som är värt 
att spara. 



 Budget enligt beslut på 
årsmötet 

INTÄKTER 
Utfall per 

2017-07-11 

UTGIFTER 
Utfall per 

2017-07-11 

Förslag till 
justering 

INTÄKTER     
Medlemsavgifter 
(totalt 71 för 2017) 

20 000 kr 15 117 kr 
varav 

 Samma 

- Yrkesverksamma  9 250 kr   
- Stud, pens m.fl.  2 117 kr   
- Företagsmedl.  3 750 kr   
-      

Gåvor (inkl sparat) 155 000 kr    Min 170 000 kr 

     
- Sponsring, 

företag 
 53 050 kr   

- Gåvor fr enskilda  3 792 kr   
     

KOSTNADER     
Bank, webb mm 25 000 kr    

- Bank   939 kr  
- Webb   467 kr  

Styrelsen 5 000 kr  1 075 kr + för VSF-int?** 

Projektadm inkl rev. 12 000 kr  800 kr Samma 
     
Projekt 133 000 kr 

varav 
   

- MAG (20 000 kr fr 
VSF, 25 000 kr fr 
Anicura + fadder 
500 kr) 

45 500 kr 
 

  25 500 kr 
eller 500 kr?** 

- ZASP – djurhälsa 10 000 kr  10 000 kr Samma 
- ZASP - toaletter Att reservera 15 000 kr   15 000 kr* 

- Zambia - dairy 0 kr   Samma 
- MAWO 25 000 kr  24 916 kr Tillägg ht-17? 

- LAPS - åsnor 11 000 kr  10 801 kr Knivsta 2 000 kr 

- Mongoliet - idiss 8 500 kr   Samma 
- Malawi - wildlife 8 280 kr   Insaml 280 kr** 

- Malawi - LSPCA 15 000 kr  14 855 kr Samma 
- Bangladesh - MLAF 10 000 kr 

(11 000 kr) 
 11 429 kr 11 000 kr 

Tillägg ht-17? 
 

Ingående saldo 2017-01-01    98 600 kr 

Intäkter t.o.m. 2017-07-11    71 959 kr (medlemsavgifter, sponsring, gåvor) 

 Summa  170 559 kr  

Utgifter t.o.m. 2017-07-11    -75 282 kr 

Saldo per 2017-07-11    95 277 kr varav intecknat enligt ovan ca 70 000 kr 

*Väntade intäkter: Triolab 10 000 kr + donationer (handsprit) minst 5 000 kr = föreslås reserveras till ZASP 
**Frigjorts över 20 000 kr = hur disponera? Avvakta kostnad för hemsida och VSF-internationaldeltagande? 
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ACRONYMS 

 

MAWO  Meru Animal Welfare Organization. 

UDAW  Universal Declaration on Animal Welfare. 

LAPS          Livingstone Animal Protection Society 
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Executive Summary 

 

On 5th -10th May 2017, LAPS conducted five day training on good harnessing techniques in 
Livingstone Sothern province.  20 women trainees, drawn from the local community attended the 
workshop. The training was conducted by 7 resource persons/trainers including a veterinary 
doctor from Zambia and an expert donkey harness trainer from the MAWO based in Tanzania. 
The training was very successful and a major output of the training was the formation of a 
donkey welfare committee that would continue to educate, encourage and monitor the use of 
good donkey harness techniques and practices in the community. To complement and scale-up 
the results of this training, LAPS will continue implementing other interventions envisaged 
under the aforementioned project.  

Premised on the foregoing, this report documents the proceedings and outputs of the 5- day 
training on good harness techniques. 
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PROCEEDINGS OF THE 5- DAY TRAINING  

1.0  Description and Objectives of the Training 

Donkeys play a vital role in rural economies through the provision of draught power and 

transport. Compared to other equine species, donkeys contribute the major proportion of readily 

available transport needs of poor women and men living in hostile environments, enabling them 

to integrate into social and economic processes (Fernando and Starkey 1996)1. However, in 

Tanzania as in other developing countries, poor health, low social status of donkey owners and 

their communities and poor management are the major constraints that have a negative impact on 

donkeys. 

In 2017, with the support of VSF, MAWO rolled-out Five days training  

Key interventions under this project are; 

o Documentation in the form of a baseline study  

o Community education and sensitization on donkey welfare and health issues 

o Skills and knowledge enhancement on good harnessing techniques and 

management of donkey  

Based on the aforementioned project, LAPS on 5th-10th May conducted five-day training on good 

harnessing techniques in Livingstone, southern province.  There were 20 women trainees all 

drawn from the local community. The training was conducted by 7 resource persons/trainers as 

follows; 

o Director of LAPS   

o Johnson from MAWO Tanzania 

o 5 LAPS  officials including Para vet  

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%3http://www.atnesa.org/donkeys/donkeys7fernando7socioeconomic.pdf%
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 The training had two key objectives as follows;  

• To develop skills and knowledge base of community members on good donkey 

harnessing techniques including cart harnessing.  The use of locally available materials 

for harness making was also covered under this objective. 

• To sensitize the community on the importance of ensuring donkey welfare and health. 

2.0 Topics Covered during the Training  

During the 5- day training the following were the key topics covered;  

2.1 Cart Harnessing 

We introduced single donkey cart harness which is a widely used system. The system promotes 

efficiency and donkey comfort. The system works by placing two or more donkeys to a two-

wheel cart can cause distress to the animals. The weight of the diesel-boom is taken on the necks 

of the donkeys and thin straps can cut into the flesh. This problem is generally avoided by using 

carts for single donkeys. 
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Cart harness 

2.2 Making harness equipment 

The purpose of this equipment is to protect donkeys from the painful cuts caused by ropes 

holding the materials to them. When creating safety harnesses made from inexpensive and easily 

available materials and provide these materials to a small number of donkey owners free of cost 

so that they might act as examples for other donkey owners who can then easily and 

inexpensively purchase and fasten harness in their villages 

   
 

2.3 Making the pack saddle 

We introduce simple, cheap and easy way of make the pack saddle by the use of locally available 

material found in the area. Inexpensive material will cause donkey owners to build the pack 

saddle which is more of back protector but also it can be used on its own under a rigid frame. 

Pack saddle making needs accurate measurements to obtain a gullet space and other two equal 

parts that’s will protect donkeys spine and load rubbing on its sensitive areas. 
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2.4 Communicating with donkeys  

Donkeys often respond to different situations. Understanding donkey’s behavior is the key to 

understanding the donkey, we therefore trained the community members to understand donkey’s 

behavior so as to decipher what they are trying to community in a given situation. This will 

ensure that donkey owners address donkey needs without having to beat or hurt the animals.      

  
A Halter is an instrument of communication for a donkey. It is tied around a donkey’s head like 

a horse then the donkey user holds the rope while leading the way.                                                      

2.5 Veterinary care 

The aim of this topic was to promote prevention, diagnosis and treatment of diseases, disorder 

and injury in donkeys. Veterinary medicine is widely practiced, both with and without 

professional supervision. Although donkeys are very hardy and sturdy animals they are 
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susceptible to various diseases and healthy problems. Donkeys are more likely to resist illness if 

they are not overworked. We provide advice to recommended vaccination routine treatments 

(such as deworming) and cure for illness. We also provide drugs and advice where they can be 

obtained. 

These guidelines to harness donkeys are made in order to create more understanding about the 

harnessing principles for donkeys and to provide information about cheap and simple harnessing 

possibilities for pulling single donkey carts. 

2.6 Treatment 

Additionally, we conducted a mobile clinic whereby we offered free medical treatments for the 

animals especially donkey. In the mobile clinic we offered the following medical services 

! Wound treatment; we use Oxytetracycline 3.85 WV% spray (antibiotic spray) to kill 

bacteria and prevent bitten flies. 

 
! Rabies vaccination; Rabies is an important disease in Zambia. It is a notifiable zoonotic 

disease. Vaccination is one of the proven methods of eradicating the disease.  
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! Deworming; we injected the donkeys with Ivirmectin 1% which controls both 

ectoparasites and endoparasites. 

! Eye care 

! Hoof trimming; this is for the hooves that are very long and need to be trimmed. 

3.0  Training Outputs 

The following were the key outputs of training. 

o 20 community members trained on good harnessing techniques, donkey management, 

health and welfare. All the trainees are now able to make pack saddle and use them for 

their donkeys. They are also now sensitized on proper donkey health and welfare. 

o Formation of donkey welfare community committee called MADONKEY GROUP. The 

committee pledged to use the cart, which was donated by MAWO, to clean and fetch 

water for sale.  Money obtained will be used for buying material for marking harness. 

The committee also pledged to continue educating, encouraging and monitoring the use 

of good donkey harness techniques and donkey management practices with the 

community. 

4.0  Challenges encountered during training 
The following were some challenges encountered during the training. 

• Language barrier; most participants could only understand Tonga and Nyanja and this 

necessitated the use of translator so as to ensure that the trainees effectively understood 

the training.  

• Some harnessing materials like blanket could only be obtained from the town centre, this 

increased transport costs as the town centre is a distance from the local community.  

5.0  Conclusion and Way Forward 
LAPS will continue working with the newly formed community committee to sensitize and 

educate the local and neighboring community on donkey welfare and health.  To complement 

this training, LAPS will continue implementing other interventions envisaged under its 5 –year 

donkey welfare project that will target SOUTHERN PROVINCE. Key activities, under this 

project, that will be implemented in the coming 6 months include; a local donkey welfare 
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competition, airing of radio programmes, sensitization in schools and training colleges and 

community sensitization forums that will be conducted on special days such as Donkey Day, 

Farmers Day and Animal day. 

 

Appendix 1: Picture speaks  
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Ur: Nyhetsbrev från ZASP - Juli 2017 

 

Hygien och hälsa i fokus 

 

Förra året sponsrade Veterinärer utan gränser dubbeltoaletten och 
handtvättsanordningen vid Kakoma School. Just nu pågår bygget av en liknande 
toalett vid en av ZASPs byskolor. I samband med byggandet av toaletterna får 
barnen undervisning i hälsa och hygien. 
 
Glädjande nyheter 
I dagarna skrev ZASP ett nytt avtal med Veterinärer utan gränser om ytterligare 
skoltoaletter 2018. Dessutom stödjer de arbetet för bra djurhållning i området 
genom kurser för veterinärassistenter som i sin tur sprider kunskapen i byarna. 
 

 
Två toaletter och anordning med rent, rinnande vatten för att tvätta händerna. 


