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Happy holidays
God jul
Julen är en tid för givmildhet, glädje, samvaro med släkt och vänner men förhopningsvis också en tid för
reflektion.
2014 har variet hård mot Väst Afrika. Regn som kommer på feltidspunkt och i fel mängt. Unge män som i
desperata försök till att skaffa sig ett bättre liv, lämnar familjer och hem för att i överfyllt båtar försöka ta
sig över Medelhavet till det stängde Europa. Alt för många kommer aldrig fram, dör på vägen till Tripoli
eller drunknar på vägen över havet. Och så Ebola. Gambia har inte själv haft några egna fall av Ebola
men man är drabbat oavsett. När Afrikaada TeethSavers var i Soma under mars
kom de första rapporterna om smittan. Det kändes lite overkligt, det var ju fel del
av kontinentet som nu drabbades, vi satt där på våra rum efter arbetet och surfade
på mobilen för att få information om vad som höll på att utveckla sig till det hitintill
värste utbrottet av Ebola. Lite viste vi då att vi skulle ställe in vår planerade resa
under november månad. Det är svårt att be folk resa, om arbetsgivarna kräver
3 veckors karantän efter hemkomsten. Men det var ju inte bara vi som inte kom iväg. Charter byråerna
ställt in sina flygningar, vilket har gjort att hoteller och resturanger i Gambia i vissa
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fall inte öppnade inför för säsongen 2014. Det i sin tur orsaker färre arbetstillOrganization nr (Swe)
fällen, öket fattigdom osv, jag är helt säker på att du förstår. Så för en gångs
802436-6448
skuld vill jag inte be om peng till ATS. Men ge en gåva till Gambiagrupperna
Account nr
de jobbar med byutveckling och finanser en del av sin fantastiske verksamhet
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med intäkter från turister.
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ska du me´?
den 6 mars 2015
reser ATS till Gambia och Soma
Är du tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska och brinner för oral health for everyone så har du
möjlighet att resa med ATS den 6 mars. Vi kommer att jobba 2 veckor i Soma, där vi bedriver projektet
+fluoride. På denna resan kommer vi att screena omkring 600 barn på de två skolor som ingår i projektet,
behandla i förste hand barn, men också en eller annan vuxen. Dessutom ska vi undervisa de kluster pedagoger som undervisar i munhälsa. De undervisar alla de andra vuxna som finns kring barnen.
Som volontär får du betala din egen resa och uppehälle, men du kommer att få en upplevelse för livet.
Kan du inte i mars månad då får du chansen igen i november.
Om du är intresserat så hör av dig, maila lite info om dig själv och motivera gärna varför du vill med.
Lämna också namn och telefon nummer så hör vi av oss.
Mailet sickar du till info@afrikaadats.com

Jette Lehrmann Madsen (chair person) nr 0046 708756329 - Inger Wennhall (secretary and clinical
adviser) 0046 761040595 - Fred Lanefelt (treasurer) 0046 73224247
Lars Göran Wärn nr 0046 705934817 or Agneta Gasmi nr 0046 736965969
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Contact in Gambia Bubacarr Baldeh phone nr 00220 6334523 - admgambia@afrikaadats.com

