God Jul

Önskar vi i
Veterinärer utan gränser - Sverige
År 2019 börjar gå till ända och här kommer därför en liten
sammanställning av året som gått hos oss i Veterinärer utan
gränser - Sverige (VSF) och hos de lokala projekt vi stöttar.
VACCINATE FOR AFRICA (V4A)
Mellan 20:e och 24:e maj 2019 deltog vi i VSF Internationals
kampanj Vaccinate for Africa (V4A). Veterinärkliniker runtom i
Sverige fick under dessa dagar möjligheten att skänka en viss andel
av varje utförd vaccination, till förmån för våra lokala
samarbetspartners arbete med att utrota rabies. Tillsammans
samlade vi ihop nära 30 000 kr. Tack till alla kliniker som deltog
och ett stort tack till MSD Animal Health som sponsrade med
material och tryck! Vi ser fram emot att upprepa kampanjen under
våren 2020 - vi hoppas då att ännu fler kliniker kommer delta!

VETERINÄRKONGRESSEN
I september månad fanns VSF på plats med monter på
Veterinärkongressen i Stockholm Waterfront Congress Centrum,
för att sprida information om oss och våra projekt. Det var två
intensiva dagar och många intressanta möten med engagerade
deltagare och flera nya medlemmar.
HUNDENS DAG NORRTÄLJE
I slutet av augusti fanns vår kassör Lisa Persson på plats i Norrtälje
och representerade VSF på Hundens dag. Hon informerade
besökarna om vårt arbete och ordnade tipsrunda från SVA och 4H.

VSF INTERNATIONAL
Ordförande Elina Åsbjer representerade oss på VSF international
General Assembly i Dublin. En arbetsgrupp angående DPM (dog
population management) och rabies kommer att startas upp där
ordförande kommer vara aktiv. Ledamot Aleksija Neimanis sitter
med i en arbetsgrupp inom VSF International som jobbar kring
One Health (OH). OH-gruppen syftar till att bredda kunskap och
öka medvetande om One Health-begreppet. VSF-Sverige har bl.a.
bidragit med underlag om hur vi jobbar med OH inom våra projekt,
medverkat i VSF Internationals One Health policy-dokument samt
kommer att bidra till VSF Internationals One Health-databas.
SPONSORER UNDER 2019
Vi är tacksamma för att ApoEx och Lennart Nilsfors AB valt att
vara huvudsponsorer hos oss. Deras stöd gör stor skillnad för våra
samarbetsorganisationer! Tack även till alla andra, enskilda och
företag, som bidragit såväl ekonomiskt som med material!
NÅGRA AV VÅRA PROJEKT
Om du vill läsa mer om ett projekt - klicka på förkortningen!
AWAA (Animal Welfare Advocates Association) - Gambia
Med målsättningen att öka djurs välfärd i Gambia, via ökad
kunskap och medvetenhet bland bönder, startades 2018 denna
förening som driver flera utbildningsprojekt. Genomslagskraften
har varit stor och man har t.o.m lyckats driva igenom lagändringar
i djurskyddslagen. Med hjälp av stöd från VSF tillsammans med
Buba Badjie, har de under 2019 utbildat “advocates” i hur de ska
utbilda lokalbefolkningen på bästa sätt. De har genomfört flertal
utbildningsaktiviteter om djurvälfärd för bönder i hela landet, via
t.ex. bymöten och radioprogram på de lokala språken.

AWAA, fortsättning
Huvudämnena har varit förebyggande djurvård, såsom
utfodringsutbildning (olika sätt att konservera foder samt info
omdjurens foderbehov), vaccination, avmaskning och förebyggande
av skogsbränder. I samband med besöken har man även behandlat
djur som behövt vård av olika slag.
MAWO (Meru Animal Welfare Organization) - Tanzania
Organisationen arbetar framförallt med åsnors och hundars hälsa
och välfärd. Under 2019 gick VSF-Sveriges stöd till
rabiesvaccinationer via projektet “Boma to Boma” där man gått
från boställe (boma) till boställe för att inventera alla hundar och
erbjuda vaccinering för att så småningom få en tillräckligt hög
vaccinationsgrad i området.
MLAF (Model Livestock Advancement Foundation) - Bangladesh
Detta getutbildningsprojekt för kvinnor i Bangladesh startade 2018
och har som målsättning att öka välfärden för getter i landet samt
stärka kvinnornas position i samhället. De har genomfört en lyckad
kursomgång under 2018, och nästa kurs blir från slutet av
december 2019 till slutet av mars 2020, där alla kvinnor efter
utbildningens slut ska få varsin get. Inom organisationen finns
önskemål om uppbyggnad av ett center för långsiktigt stöd om
djurhållning, hälsovård m.m. vilket VSF-Sverige hoppas kunna
vara med att stötta.
TACK!
Tack till alla er som väljer att stötta oss! Utan er skulle vårt
arbete inte vara möjligt.
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