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För att få mer information om VSF-Sverige eller för att 
bli medlem gå in på www.vsf-sverige.org  

Man kan även stödja oss genom att betala in en 
gåva till vårt bankgiro 695-9803 eller swisha till 
123-480 39 87 

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

http://www.vsf-sverige.org/


LAPS = Livingstone Animal Protection Services/Society, 
Livingstone, Zambia 
https://www.facebook.com/LivingstoneAnimalProtectionSociety/  

LAPS drivs framförallt av Lynne Mendelsohn, en 

engelska som har en turistlodge i Livingstone i södra 

Zambia. I en del av hennes trädgård finns ett 

område avgränsat för rehabilitering av framförallt 

hundar men även katter. Hon tar hand om utsatta 

hundar och visar lokalbefolkningen hur hundarna 

kan återhämta sig. Hon visar hur hundar behöver 

skötas om för att kunna fungera som de vakt- och 

skyddshundar som de flesta i området har hundarna 

till. Lynne har även utbildningsaktiviteter i skolor mm angående bemötandet av 

hundar. 

LAPS har också vaccinationskampanjer ibland, t ex vid World Rabies Day. För det 

och när rehabiliteringshundarna behöver medicinsk vård samarbetar hon med 

lokala veterinärer, både distriktsorganisationen och privata aktörer. Kastrationer 

har inte utförts i större omfattning än men finns med i den framtida planeringen.  

En ny aktivitet från hösten 2016 är arbete med att uppmärksamma åsnors behov 

av hälsovård. Åsnor är en relativt ny företeelse i södra Zambia och därför saknas 

både kunskap och lämplig utrustning. Med stöd av VSF har Johnson Lyimo från 

MAWO besökt LAPS och förmedlat deras erfarenheter.  

VSF-Sverige har förmedlat stöd till arbetet med hundars välfärd i form av 

utrustning för kampanjer (bord och tält), förbättring av hundgårdarna och 

mediciner i samband med en VSF-medlems besök 

2016.  

Under 2017-18 har VSF-Sverige även givit stöd till 

utbildningsinsatser för de engagerade inom LAPS.   

  

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/LivingstoneAnimalProtectionSociety/


LSPCA = Lilongwe Society for the Protection and Care 
of Animals, Lilongwe, Malawi 
https://www.facebook.com/LSPCA/  

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

Under gatuhundskampanjen som 
LSPCA hade vid månadsskiftet april/maj 
2017 kastrerade de 57 hundar, varav 25 
var tikar och 32 var hanar. Dessa 57 
hundar vaccinerades samtidigt mot 
rabies om de inte redan fått rabies-
vaccination det senaste året. Ytterligare 
fyra hundar blev vaccinerade mot 
rabies, men de kastrerades inte. Nio 
katter vaccinerades. Man var tvungen 
att avliva en hund pga att man 
upptäckte TVT (transmissble venereal 
tumour).  Alla djur som var angripna av 
insekter (flugor, fästingar) behandlades.  

Problemet med lösspringande hundar förekommer i fler områden i staden, 
varför LSPCA kommer fortsätta att söka finansiellt stöd för kastreringar från olika 
organisationer.  

I det långsiktiga arbetet ingår även arbete med att utforma rutiner kring hur och 
när man på bästa sätt följer upp och utvärderar effekten av insatserna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Dog population management” - Malawi
VSF-Sverige har tidigare samarbetat med LSPCA , Lilongwe, Malawi, genom 
veterinärstudenter som har gjor t examensarbeten där om hundars hälsa och 
”humane education” samt med gatuhundar vilket vi for tsatte med under 2017

Märkning av kastrerade djur 
 

För att veta om en tik eller honkatt är kastrerad sedan tidigare behövs ett system för 

märkning. Under projektets gång diskuterades olika lösningar för denna märkning. LSPCA 

är hitintills den enda organisation i Malawi som utför kastrering av gatuhundar varvid det 

hitintills inte har behövts ett nationellt märkningssystem. I framtiden om/när ytterligare 

organisationer byggs upp i landet vore ett harmoniserat system att föredra. 

 

LSPCA äger idag ingen tång för tatuering. Istället provades ett system där ett litet hudsnitt 

under buken vid sidan om mittlinjen färgades med tatueringsfärg.  

Effekten av märkningen får utvärderas längre fram. 

 

 

Fortsättning och uppföljning 

Problemet med lösspringande hundar förekommer i fler områden i staden, varvid LSPCA 

kommer fortsätta att söka finansiellt stöd för kastreringar från olika organisationer.  

 

I det långsiktiga arbetet ingår även arbete med att utforma rutiner kring hur och när man på 

bästa sätt följer upp och utvärderar effekten av insatserna. 

 

 

 

https://www.facebook.com/LSPCA/


MAWO = Meru Animal Welfare Organization,  

Arusha, Tanzania 

https://www.facebook.com/Meruanimalwelfare/ 
Samarbetet med MAWO började 2016 efter att Odile Buium, MAWOs 

kontaktperson i Sverige, kontaktat VSF och undrat om vi kunde stödja MAWOs 

arbete, vilket hon var imponerad av. 

I mars 2016 besökte två personer ur VSF-styrelsen MAWO (på egen bekostnad) 

och började diskutera vilka delar av deras verksamhet som det kunde passa att 

samarbeta inom. MAWO har stöd 

av många andra organisationer för 

sitt arbete med åsnors välfärd och 

hälsa men en ny ambition var att 

utveckla en ”Dog mobile clinic”. 

VSF-Sverige har därför gett stöd till 

den verksamheten under 2016 och 

2017. 

I samband med besök hos MAWO av Odile och VSF-medlemmar m fl volontärer 

har donerad och inköpt veterinärmedicinsk utrustning förmedlats. Under 

besöken har finansiella bidrag använts till lokala inköp av vaccin och mediciner. 

I dessa sammanhang har även verksamheten med åsnor fått stöd.    

Bidraget 2017 har framför allt 

använts till vaccinationskampanjer, 

konstruktion av en dippinganlägg-

ning och kastrationer.  

MAWO har en engagerad president, 
Johnson Lyimo (samordnare och 
utbildare, ej veterinär), och arbetar 
väldigt bra med utbildningsinsatser 
(i skolor och colleges om både 
hundar och åsnor), vaccinationer, 
parasit-kontroll och åsnors välfärd. I samband med besök av svenska veterinärer 
under 2017 har vi blivit varse att MAWO behöver utveckla sina rutiner för 
fälthygien vid kirurgiska ingrepp och sårvård. Planering av en utbildningsinsats 
under 2018 pågår därför och LSPCA i Malawi kommer att medverka i den.   

https://www.facebook.com/Meruanimalwelfare/

