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Operationsbord på plats i Bahir Dar
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Det nybyggda sjukhuset Bahir Dahr ligger i området Am-
hara i Etiopien och dit har Human Bridge hittills levere-
rat sex stycken containrar med material. Arbetet handlar 
framför allt om att fylla sjukhuset med basmaterial som 
till exempel sängar och förbrukningsmaterial. Utöver 
det har ett projekt med att leverera operationsbord, vil-

  -Peritos arbetar med att få ut unga 
människor med funktionsvariationer på 
arbetsmarknaden och Human Bridge 
är en av våra samarbetspartners. 
Arbetet på Human Bridge passar våra 
kandidater. Vi tycker att samarbetet 
fungerar mycket bra och vi upplever att 
det finns en god samsyn om ledarskap, 
människors värde och förmåga. Våra 
ungdomar trivs fantastiskt bra i Human 
Bridge team och det är helt klart ett av 
våra mest populära jobb.

Human Bridge har i samarbete med 
organisationen Hope for Children i Tan-
zania levererat förlossningskit till masai-
byar för att skapa förutsättningar för 
säkrare förlossningar genom kunskap 
och redskap. Förlossningskiten består 
av instrument som anses vara standard 
vid en förlossning i Sverige. Utbildning-
en om förlossningstekniker, som Hope 
for Children håller i, innehåller både teo-
retiska och praktiska moment för att låta 
byborna få med sig så mycket kunskap 
som möjligt inför framtida förlossningar.

Projekt
Förlossningskit från Human Bridge
Tanzania

ka Lunds sjukhus har donerat, också kunnat påbörjas. 
För att säkerställa korrekt insallation av operationsbor-
den på sjukhuset har tekniker från Human Bridge varit 
med på plats. Under deras ledning monterades tretton 
stycken operationsbord som kommer underlätta mycket 
i vårdarbetet på sjukhuset.

Human Bridge har under det senaste året utökat sitt samarbete med Hälsoministeriet i Etiopien genom leveranser 
av material och utrustning till ett nybyggt sjukhus i Bahir Dar.
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   -Vi arbetar alla här med att gå igenom 
och sortera kläder för bistånd och har 
hållit på i ett antal år nu. Bland annat 
packar vi babypaket som skickas med i 
sjukvårdssändningar till kvinnor runt om 
i världen. Vi kommer alltid på onsdagar 
och det känns så härligt att få vara med 
och hjälpa till. Sen har vi också väldigt 
roligt tillsammans.
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