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Från en tidigare volontär 

 

Jag fick förverkliga min barndomsdröm att någon gång komma till Afrika; att stiga ur flygplanet och 

faktiskt vara där var obeskrivligt häftigt!                                                                                                      

Människorna jag jobbade, reste och bodde tillsammans med, som var 

oerhört inspirerande, imponerande människor.                                                                                 

Alla intressanta och roliga samtal på kvällarna minns jag med stor värme.  

Kontrasten från mitt arbete till vardags, hur mycket man faktiskt kan göra 

utan all utrustning och bekvämligheter som vi har här hemma.  

Barnen! De fina, modiga barnen som tålmodigt gick igenom 

bedövningssprutor, tandutdragningar, lagningar... utan protester, trots att 

kommunikationen minst sagt var knepig...  

Och till sist - en önskan om att någon gång komma tillbaka!  

Sara Kjellström, tandsköterska, Sverige, 2016  

 

 Vill du bli volontär? 

 

Vi behöver volontärer i form av tandläkare, tandsköterskor 
och tandhygienister  

är du intresserad, gör som Monica och Des de har redan an-
mäld sig till resan i november. 

 
Vi kommer och vara i Gambia från den 13 november 2020 
och 2 veckor fram 

 
så är du intresserad så hör av dig, maila till: 
info@afrikaadats.com 

Vill du veta mera om hur det går till så 

hör av dig till  oss 



Namn: 

E-post adress: 

 

Medlemskap 2020: 200:- 

Organisations nummer 802436-5448 

Afrikaada TeethSavers 

307094-3 

. 

 

 

 

Kom ihåg  att betala in medlemsavgiften på 200:- för 2020 

Välkommen till ATS årsmöte  

Tid: den 18  april 2020 kl 14 

Plats: Mötesplats Skurup,  

            Stortorget 9, 374 34 Skurup 

 

Dagordning: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt  

5. Fastställande av föredragningslista  

6. styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår  

7. styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret  

8. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret  

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  

10. fastställande av medlemsavgifter  

11. fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret  

12. projekt redovisning  

13. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

14. val av ordförande för en tid av  (ej aktuellt för året) 

15. val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år   

16. val av 2 revisorer för en tid av 2 år  (ej aktuellt för året) 

På styrelsens vägnar 

Inger Wennhall 

Sekreterare 



 

 

 

   

du kan klimatkompensera dina flygresor via    
Gambiagrupperna 
Flyget orsakar stora mängder koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. Genom att betala klimatkom-
pensations vid flygresor till Gambiagrupperna kan vi plantera träd som tar upp lika mycket koldioxid som dina 
flygresor orsakar. 

Gå in på: https://gambiagrupperna.org/stod-oss/  

 

Jette Lehrmann Madsen (chair person) nr  +46 708756329                                                                                                                                            
Inger Wennhall (secretary and clinical adviser) +46 761040595                                                                                                                                    
George Joof (treasurer) 0045 53 60 41 40                                                                                                                                                                                  
board members: Lars Göran Wärn nr  +46 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: +220 6334523 - e-mail: admgambia@afrikaadats.com       

  @afrikaadat 

Kontakt information: 

Det är hård arbete att vara volontär, men det är inte 

bara jobb, det är fram för allt en upplevelse för livet. 

 Du kanske inte kommer att rädda världen ,men du 

kan göra livet bättre får några... 


