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Projekt i Gambia 

Nästa år kommer vi att fortsätta stödja ett 

utbildningsprojekt i Gambia. Det är ett 

spännande projekt som vi ser fram emot att få 

följa! 

 

Det första steget som har genomförts under 

hösten 2018 var att 200 Animal Welfare 

Advocates utbildats i hur man utvecklar och för 

fram budskap för att kunna nå sin målgrupp på 

ett effektivt sätt.  

 

Nästa steg i projektet är att ta fram kommuni-

kationsmaterial och därefter kommer Animal 

Welfare Advocates som genomfört utbild-

ningen att genomföra s.k. Awareness Meetings 

tillsammans med lantbrukare för att prata om 

hantering av djur och djurvälfärd.  

 

Därefter kommer möten att anordnas 

lantbrukare emellan för att visa, utbyta er-

farenheter och diskutera bästa praxis. Som ett 

sista steg kommer VSF-Sverige att hjälpa till i 

arbetet med att ta fram en standard för 

bedömning av djurvälfärd hos lantbruksdjur 

som de kan använda sig av i sitt arbete.  

 

 

 

 

 

Veterinärer utan gränser fick en förfrågan från 

veterinär Buba Badjie (Bromma djurklinik och 

Djurkliniken Norrtälje) om att med honom som 

medfinansiär stötta arbetet inom organisa-

tionen Animal Welfare Advocates Association i 

Gambia.  

 
Projektet går under namnet ”Improving Animal 
Welfare in Farm Animals in The Gambia 
through Education and Awareness Creation”. 

 

Det långsiktiga målet med projektet är att öka 

djurs välfärd i Gambia genom att öka kunska-

pen och medvetenheten bland lantbrukare. 

Arbetet leds på plats av Dr Kebba Daffeh. 

 

VSF-Sverige har löpande fått återkoppling från 

aktiviteterna under hösten, inklusive filmat 

material. En del av den information som vi har 

fått finns på VSF:s Facebook-sida och hemsida. 
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Vill du bidra?  
Donera en gåva till swish 1234803987 

eller bankgiro 695-9803 och skriv RABIES 

som meddelande! Rabiesvaccination för 

två hundar kostar 100 kr och kastration 

av en hund 600 kr. 

 

LSPCA – Malawi

Tidigare i år gav vi extra uppmärksamhet åt 

rabies. Vi fortsätter vårt engagemang, och 

du kan hjälpa oss! 

 

Lilongwe Society for the Protection and 

Care of Animals (LSPCA) har i flera år 

arbetat med att kastrera och vaccinera 

både gatuhundar och privatägda hundar i 

Malawi, framför allt i huvudstaden 

Lilongwe men även på landsbygden. Under 

2018 rapporterades ökat antal rabiesfall 

hos människor och det startades ett 

samarbete mellan flera olika aktörer för att 

göra en mer omfattande insats, med målet 

att utrota rabies i Malawi till 2030. 

 

VSF-Sverige har även tidigare bidragit till 

det viktiga arbete som LSPCA gör och nu 

satsar vi på en insamling som ska möjlig-

göra för LSPCA att sätta igång aktiviteter 

innan det stora projektet har fått fart. För 

det första halvåret 2019 behövs ca 45 000 

kr och vi har redan samlat in hälften av den 

summan. 

 
 

 

 

 

 

 

Bild: Veterinär Tino kastrerar en hund 
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Getprojektet i Bangladesh  

I samarbete med Salma Sultana från 

organisationen MLAF startades ett nytt 

utbildningsprojekt för kvinnor i Bangladesh 

i september - oktober 2018. Första projekt-

omgången omfattade en tolv dagar lång 

kurs för 17 kvinnor som utbildades om 

getters hälsa och skötsel. Kvinnorna fick 

lära sig om hur getter bör utfodras, födas 

upp, avmaskas, vaccineras, samt vilka 

sjukdomar de ofta drabbas av och hur 

dessa kan förhindras. 

 

De fem kvinnor som hade bäst resultat på 

slutprovet fick var sin get och de andra fick 

två äggläggande hönor vardera. 

 

Målet med projektet är att öka kvinnors 

kunskap och kompetens när det kommer 

till gethållning och på så sätt förbättra  

 

 

 

 

inkomstnivåerna i deras hushåll och ge 

dem möjlighet att starta en liten familje-

gård, vilket leder till en ökad produktion av 

både getmjölk och getkött. Generellt sett 

vill man förstärka kvinnans position i 

samhället med hjälp av utbildning då den 

leder till att kvinnorna blir kvalificerade för 

nya jobb och ger dem en grund att stå på 

om de vill gå mot ett entreprenörskap. 

 

VSF Sverige kommer att fortsätta samar-

betet med MLAF under 2019 och vi hoppas 

att vår julinsamling ska möjliggöra att alla 

kvinnor som får godkänt på slutprovet får 

var sin get. 

Vill du bidra? En get kostar 400 kr. Donera en 

gåva till swish 1234803987 eller bankgiro 695-

9803. Skriv GET som meddelande. 
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Reseberättelse från Tanzania och MAWO oktober 2018 
 

I början av oktober 2018 gjorde VSF-

Sverige en workshop tillsammans med 

Meru Animal Welfare Organisation 

(MAWO) i Meru District i norra Tanzania 

och Lilongwe Society for the Protection and 

Care of Animals (LSPCA). Syftet med work-

shopen var att förbättra djurvälfärden i 

samband med infångande av hundar inför 

rabiesvaccinationer och kastreringar, gå 

igenom hygien, kastrationsteknik, använd-

ning av smärtlindring och antibiotika, samt 

vilka hälsoproblem som kan upptäckas och 

hur dessa hanteras.  Hur man mest effek-

tivt lägger upp kampanjer (antal hundar, 

storlek på område, etc.) och hur man når ut 

med information var också ämnen som 

diskuterades. En viktig del av resan var 

också att se på plats hur MAWO arbetar.  

VSF var representerade av Johan Lindsjö, 

Aleksija Neimanis, Elina Åsbjer, Marianne 

(Majsan) Tenger, Lisa Schlanger och Eva 

Mirlas. Johnson Lyimo från MAWO orga-

niserade workshopen. Veterinär Dauson 

Katuritsa från MAWO och veterinär 

Tinotenda (Tino) Razemba från LSPCA i 

Malawi deltog också. Tino arbetar med 

gatuhundar hos LSPCA och hade mycket 

praktisk erfarenhet att dela med sig av. 

Workshopen började med att vi samlades i 

Usa River utanför staden Arusha i norra 

Tanzania där MAWO har sitt lokalkontor. 

Johnson berättade om MAWOs arbete och 

visade bilder från olika projekt som de 

driver gällande välfärd för åsnor och 

vaccinering/kastrering av hundar. MAWO 

har hjälpt till att ta fram bättre packsadlar 

till åsnorna och som kan tillverkas lokalt av 

massajkvinnorna. De har också byggt flera 

vagnar som är bättre anpassade till åsnor 

än traditionella oxkärror. Efter den 

intressanta genomgången gick vi igenom 

vad som skulle inhandlas inför work-

shopen. Nästa dag gjordes en shoppingtur 

till Arusha. Flera apotek besöktes och vi 

hann även med lite turistande på en 

massajmarknad.

 

 

 

Bild: Aleksija, 

Majsan, Johan, 

Johnson och Tino 

utanför ett av 

flera veterinär-

apotek i Arusha. 
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Under fredagen åkte vi ut för fältarbete till 

byn Loiborsoit i provinsen Simanjiro, där vi 

också bodde i ett nybyggt center, under 

ledning av Lengai, vars familj sköter om 

stället för en biståndsorganisation. 

Vi gjorde ett besök på en skola och under 

tiden som vi visades runt samlades skol-

barnen på skolgården. Under Aleksijas 

ledning, och med hjälp av Katuritsas 

översättning, berättade vi om rabies och 

många händer åkte upp i luften vid 

frågestunden, barnen hade massor av 

frågor. MAWO har som rutin att göra 

skolbesök på fredagar för att på så sätt 

kunna informera om att de är på plats och 

att rabiesvaccinering ska göras nästa dag.  

Vi hann även med ett besök hos Mama 

Luka som är en av de kvinnor som deltar i 

åsneprojektet och vi fick se en av de 

åsnekärror som MAWO hjälp till att bygga. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Demonstration av en åsnekärra som 

inte belastar åsnorna lika mycket som de 

traditionella kärrorna.

Hela lördag förmiddag gick åt till rabies-

vaccinering, ca 50 hundar vaccinerades. En 

del hundar gick lätt att komma åt då de 

kom i koppel men många hundar fick 

fångas med näthåv. Samtidigt som vaccine-

ringen pågick lät Aleksija barnen jobba med 

lite frågor om enklare sjukvård för hundar 

och rita teckningar. Det blev en lång rad 

färgglada bilder. En hund undersöktes lite 

närmare då den var dämpad och hade 

slutat äta.  

Den hade en stor, hård urinblåsa och stor 

prostata. Hunden sederades för tömning av 

urinblåsan men tyvärr rupturerade urin-

blåsan. Hunden avlivades och Aleksija som 

till vardags jobbar på viltpatologen gjorde 

en obduktion inför studenterna på den 

närliggande lantbruksskolan. Hunden hade 

fullt med urinsten i njurar, blåsa och längs 

urinvägarna. Den hade även en spännande 

nematod i lymfknutor i thorax. 
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Söndagen var av mer social karaktär med 

kyrkobesök med fantastisk sång, massaj-

marknad där bildäckssandaler inhandlades, 

besök på flera bomas* och fotbollsmatch 

med barnen. Kvällen avslutades med att vi 

hade en mjölkningstävling i mörkret i en 

inhägnad på en boma. Tidigt söndag 

morgon lämnade Aleksija gruppen för 

hemfärd till Sverige, och Elina, Eva och 

Katuritsa anslöt sent samma kväll.  

Måndag morgon packade vi in oss i bilen 

för att åka till Terat. Hela dagen gick åt till 

workshopen med olika föreläsningar. Det 

var lite spännande att få igång elektroniken 

till powerpointpresentationer och vi var 

även tvungna att bli klara innan generatorn 

till strömmen skulle stängas av under 

eftermiddagen, men det gick! 

I Terat anslöt flera personer: två veterinär-

assistenter från MAWO, Adventa Ngunda 

och Farihiya Msangi, två statliga para-

veterinärer, Godfrey Laizer och Peter 

Mejooli, en statlig distriktsveterinär 

Swalehe Masaza och fotograf/chaufför från 

MAWO Nicholous Mushi. 

 

* Massajby 
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Bilder från lördagens 

vaccinering i Loiborsoit:                                         

I övre bilden till höger 

vaccinerar Majsan och Tino en 

infångad hund, i nedre bilden 

till vänster gör barnen olika 

aktiviteter (alla är med!), och i 

nedre bilden till höger avmas-

kas en valp av Katuritsa. 



 

Vi hade alla kortare presentationer och 

efterföljande diskussion på 30-45 minuter 

enligt följande: 

 Dog population management and 

rabies control – Elina 

 Hygiene – Marianne 

 Catching and handling stray dogs -

Tino 

 Castration-anesthesia, pain relief 

and antibiotics – Johan  

 Castration techniques in male and 

female dogs – Lisa  

 Health issues identified during the 
castration campaign, and 
implications for the field work – 
Katuritsa  

 Logistics and outreach for the 
castration campaigns – Johnson   

 

Det var en mycket givande dag med utbyte 

av erfarenheter och många diskussioner. 

Det var extra intressant att höra om Tinos 

arbete i Lilongwe i Malawi då det rörde 

infångande och kastrering av gatuhundar. 

Mycket av hans rutiner är applicerbara i 

MAWOs arbete. Det blev en sen kväll med 

återfärd i beckmörker. 

Tisdagen var mer av praktisk karaktär. En 

mobil klinik sattes upp vid huset där vi 

bodde och ett par av vår värds hundar 

skulle kastreras. Syftet var främst att gå 

igenom och förevisa praktiskt steriltvätt, 

anläggande av lokalbedövning och kastra-

tionsteknik.  Allt skedde inför en stor publik 

med intresserade bybor, studenter och 

barn. En av tikarna som visade sig ha TVT 

fick avlivas. TVT är ett problem i området 

och ger ytterligare ett skäl till att kastrera 

hundarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bild: Genomgång av kastreringsteknik i Loiborsoit.  
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Sista dagen fortsatte på samma tema 

varvat med besök på ett massajbröllop. Vår 

värds syster skulle gifta sig och det var en 

förmån att få en möjlighet att bevittna 

ceremonin. Som sista punkt innan hem-

resan bjöds vi på lunch av kvinnorna som 

driver åsneprojektet. Det blev ett bra 

tillfälle att få tacka för den varma gäst- 

vänlighet de visat oss och att lämna bidrag 

till solpaneler som extra tack. Återfärden 

till Usa River blev lite väl dramatisk med 

punktering i full fart. Vår skickliga chaufför 

lyckades hålla bilen på vägen så det skedde 

ingen större skada. Vi gjorde ett sista besök 

i Arusha för att inventera lite olika butiker 

och apotek för inköp till MAWO, bl.a. 

utrustning för sterilisering av instrument.  

 

Tillbaka i Usa River summerade vi veckans 

händelser och vi var alla överens om att det 

var en mycket givande vecka. Både med 

utbyte av rent yrkesmässiga kunskaper 

men lika mycket den fantastiska möjlig-

heten att få ta del av och få en inblick i 

massajkulturen. Johnson hade verkligen 

lagt ner ett jättejobb på att planera 

workshopen. Några av oss skulle resa hem 

till Sverige nästa dag och för några andra 

fortsatte äventyret ett par dagar till med 

safari. 

 

 

Lisa Schlanger, 18-12-10 
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Bild: Gäster hos Massajerna 


