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2018 blev ett spännande år för Afrikaada TeethSavers. I mars och november kom en grupp volontärer hem efter två veckors 

arbete i Gambia med massor av upplevelser och glädje i bagaget. Det var såväl nya och ”gamla” volontärer som deltog i arbe-

tet, och det är alltid lika spännande att introducera nya människor i vårt arbete. Under veckorna i Gambia fick vi behandlat en 

stor grupp barn och vuxna. Under resan i november räknade Sarah Pollard, en av våra mycket rutinerade tandläkare, ut att vi 

under en dag hade extraherat 76 tänder. Ingenting en tandläkare normalt gläds över, men det visar lite om behovet av vård, 

inte minst det förebyggande arbete behöver vi fortsätta med. Och under November-resan hade vi för första gången möjlighet 

att borra inför lagningar, med en liten batteridriven borrmaskin, ibland är tandvårdsfolk lätta göra glada, och det gav oss nya 

möjligheter att höja kvalitén på arbetet. Att se uttrycket i ansiktet på Des Pyper när han testade apparaten första gången och 

leende utbröt ”It works!!!” var guld värd.       

Under hösten 2017 fick vi kontakt med sjukhuset i Soma och har nu fått igång ett 

samarbete med sjukhuset för att på sikt skapa en bättre munhälsa bland barnen i 

området. Vi har nu genomfört en introduktion med 16 sjuksköterskor som ska in-

formera nyblivna mammor i byarna kring Soma, vi måste ha informationen till 

mammorna till de helt små barnen, det är nästan för sent när de har börjat försko-

lan, under 2 dagar i november behandlade vi stort sett bara 5 åringar. Vissa av bar-

nen har onödiga stora behandlings behov. Så även om barnen är otroligt lätta att 

behandla så skär det i hjärtat att se och behandla behoven.    

Och så är det dags att betala medlemsavgift för 2019:                                                                                                                                    
medlemsavgiften är 200:-, vid inbetalning var god ange namn och e-post adress 

 

Gott Nytt År                                                                                                                 
Hjälp oss att göra 2019 till ett riktigt bra år 

På styrelsens vägnar 

Jette Lehrmann Madsen 

  

Medlems avgift för 2019 200:- 

ATS News 
Nr 2 - 2018 oral health for everyone                                               
Org nr 802436-6448 



Jette Lehrmann Madsen (chair person) nr 0046 708756329                                                                                                         
Inger Wennhall (secretary and clinical adviser) 0046 761040595                                                                                                
George Joof (treasurer) 0045 53 60 41 40                                                                                                                                           
board members: Lars Göran Wärn nr 0046 705934817                                                                                                                      
Renate Hamann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(editor ATS news) - Board (web page editor)                                                                                                                                                       
info@afrikaadats.com                                                                                                                                                                                         
www.afrikaadats.com      www.gambiagrupperna.org                                                                                                                                                         
Contact in Gambia Bubacarr Baldeh phone nr: 00220 6334523 - e-mail: 
admgambia@afrikaadats.com       

@afrikaadat 

ATS News Nr 2 - 2018 oral health for everyone                                                

Afrikaada TeethSavers har under flera år arbetet för att kunna få lov att påbörja en utbildning för dental therapy/dental                    

therapists (en dental therapist är en medel av tandvårdsteamet som arbetar med förebyggande och restorativ tandvård först och 

främst med barn och unga. De kan utföra fyllningsterapi och extrahera) och vi har nu påbörjad ett samarbete med sjuksköterska 

skolen i Soma, och ska under våren tillsammans med dem arbeta på curriculum och ansöka om att påbörja. Blir det som vi har 

tänkt så kommer vi att behöva ekonomisk hjälp men vi kommer också att behöva undervisare kortare perioder, så tilltalar tanken 

att undervisa i perioder av 2-3 veckor så hör av dig: info@afrikaadats.com 

Förändringar i styrelsen—vem är vem? 

Under vårens styrelses möte fick vi tyvärr avtacka mångåriga styrelsemedlemmarna tandsköterska Agnetha Gasmi och tandlä-

kare Fred Lanefelt. Agneta ersattes av Renate Hamann och som kassör ersattas Fred av George Joof. 

 

Agneta Gasmi                             

alltid beredd att hjälpa här undervisar                                 

hon Ansu i stickning. 

Inger Wennhall i samtal med en av                                    

mammorna från mothersclub i Soma. 

LarsGöran Wärn, ATS representant i Gambiagrupperna. 

Bubacarr Baldeh, administratör. 

Rad 2: George Joof, ny kassör. 

Jette Lehrmann Madsen, ordförande. 

Fred Lanefelt, avgående kassör. 

Saknas:                                                                                        

Renate Hamann. 
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