
 

     

STÖD OSS 
Du kan stöda oss genom att bli medlem. Både 
privatpersoner och företag kan bli med-
lemmar. All information om hur man blir 
medlem hittar du på www.vsf-sverige.org  
 
Kostnad för medlemskap: 
Privatperson: 250 kr/år 
Studerande/pensionär/arbetslös: 125 kr/år 
Företag: Medlemsavgift 250 kr + serviceavgift 
1000 kr 
 
Vi tar emot donationer i form av gåvor 
och/eller veterinärmedicinsk utrustning. 
Kontakta då vår materialansvarige på 
materialansvarig@vsf-sverige.org  
 

 
Det går även bra att betala  
till vårt bankgiro 695-9803  
eller swisha din gåva till  
123-480 39 87 eller scanna  
QR-koden här intill.  

Skriv gärna gåva i meddelanderutan. 
 
Vid frågor och funderingar går det bra att höra 
av sig till info@vsf-sverige.org 
 

Gilla oss gärna på Facebook ”Veterinärer Utan 
Gränser – Sverige”  
 

ZASP – Djurhälsoutbildning, Zambia 

ZASP är ett landsbygdsutvecklingsprojekt, i 
Kakoma-området i östra Zambia. Sedan 1989 
har ZASP successivt byggt upp ett center för 
hälsovård och utbildning samt byskolor i 
regionen.  

VSF-Sverige har sedan 2014 givit stöd till 
djurhälsoutbildning. 

ZASP har hittat ett mycket välfungerande 
koncept i form av ”awareness meetings” i 
byarna om djurhälsa (vaccinationer, kastra-
tioner, sjukdomssymtom), hygien och smitt-
skydd. 

       
 

ZASP - Latriner, Zambia 
VSF-Sverige har sedan 2015-16 finansierat 
bygge av toaletter och tvättställ vid skolor i 
området.  

En kampanj under 2017 ledde till att vi kunnat 
förmedla bidrag till bygge av två dubbel-
toaletter under 2018. 
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Member of VSF International 

 

One world – One health – One welfare 
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LAPS – Zambia 
LAPS startades 2014 i Livingstone, 
Zambia av Lynne Mendelsohn. Det 
började som ett rehabiliteringscenter för 
främst hundar och katter, men hon får 
även ta emot andra djur.  

Under åren har LAPS vuxit och arbetet 
innefattar nu olika

 

projekt, utbildningar 
och vaccinationskam- 
panjer bl a mot rabies.  

VSF har givit stöd till  
LAPS sedan 2016, till  
utrustning, mediciner  
och utbildning. 

 
 
LSPCA – Malawi 
LSPCA grundades år 2008 och var då den 
första och enda djurskyddsorganisationen 
i landet. Utöver en klinik i Lilongwe bedri-
ver de en ambulerande verksamhet i form 
av ”Farm Days” and ”Spay Days”. Under en 
Farm Day undersöks och behandlas nöt-
kreatur, åsnor, getter, fjäderfä och någon 
enstaka gris. Under Spay Days kastreras 
katter och hundar på löpande band.  

VSF har framför allt  
givit stöd till arbetet  
med gatuhundar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

MAWO – Tanzania 

Sedan 2016 stödjer VSF ett hundhälso-
projekt i form av en mobil klinik-
verksamhet (vaccination, avmaskning och 
kastration) som drivs av MAWO i Arusha i  
norra Tanzania. 
 
 
 
 

 
 
 
MLAF – Bangladesh 
En del i MLAFs verksamhet är att specifikt 
stödja utveckling av fattiga kvinnors 
inkomstmöjligheter och egenmakt. VSF 
stödjer en kursomgång där 30 kvinnor 
utbildas. Kvinnorna ska under kursen 
utbildas om hur getter bör utfodras, födas 
upp, avmaskas, vaccineras, samt vad för 
sjukdomar de oftast drabbas av och hur 
dessa kan förhindras. Nio av kvinnorna 
kommer belönas med varsin get och kan 
tack vare detta starta en liten familjegård,  
vilket leder till en ökad produktion av både  
getmjölk och getkött.  

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 

grundades 2010 med syfte att med 

svensk veterinärmedicin som 

grund, hjälpa djur och människor i 

världen, främst i utsatta områden. 

Aktuella projekt 
 

 LAPS – Zambia  
 

 LSPCA - Malawi 
 

 MAWO – Tanzania 
 

 MLAF – Bangladesh 
 

 ZASP – Djurhälsoutbildning, 
Zambia 
 

 ZASP - Latriner, Zambia 
 
 

 Djurvälfärdsprojekt - Gambia   
Nytt projekt, kommer mer information 
snart  

 


