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                                                   Här är de som blev klara i år: 
 

 

Mulunesh 

Gemechu är nu 

barnmorska på 

degree-nivå och  

ska arbeta vid 

barnmorskeskolan 

i Aira 

 

Kenessa Getachew 
är narkossköterska 
och har vidare- 
utvecklat sig och 
läst  en distanskurs 
i ämnet från ett 
engelskt universitet 

 

Omar Issa är s.k. 
Assistant Medical 
Officer från 
Tanzania. Han 
genomgick en 
vidareutbildning i 
narkos på KS i 
Stockholm  

 

            Här är de som blev klara förra året - se var de arbetar nu 

                                
Djalale Mosisa Dingeta            Ijigayehu Gobana Wacho           Kenessa Garase                     Itiyane Negawo           Dereje Tsegaye Hawetu 

   Barnmorska (degree)      Barnmorska (diploma) Health Officer (1/2 läkare) Barnmorska(diploma)   Universitetlärare 

 Nekemte Referal Hosp.       Aira Hospital                      Aira Hospital             Familjeskäl arbetslös     Mettu Universitet 

 

Visst känns det bra. Ni gav pengar för utbildning inom landet – det gav stöd både till 
utbildningsinstituten och till stipendiaterna som fick utbildningen. De är nu i tjänst för att hjälpa bl.a. 
de kvinnor som annars skulle ha dött i barnsäng eller fått allvarliga komplikationer. Det är som ringar 
på vattnet. Fyra är redan igång – i år kom en till – då blir det fem i arbete. Grattis!!  
 
Utbildningen kostar mycket lite i jämförelse med andra alternativ. Stipendiaterna får pengarna som ett 
lån. När utbildningen är klar så börjar de arbeta på Aira sjukhus eller liknande avlägset sjukhus som 
har rekryteringssvårigheter. En har blivit universitetslärare i staden Mettu. För varje år som de 
arbetar efter sin examen avskrivs en del av lånet – lite olika beroende på kontrakt med sjukhuset. (Vid 
sjukdom eller motsvarande avskrivs lånet ändå).  
 
Ni möjliggör för duktig personal att vidareutbilda sig till barnmorskor, läkare etc. Tack för era bidrag! 
Ni är trygga med oss- vi kontrolleras av en auktoriserad revisor och av Länsstyrelsen. Och det allra 
viktigaste: Pengarna går fram direkt till den som ska ha dem därför att det inte finns några 
mellanhänder - inga avlönade personer överhuvudtaget. Vi ställer upp för att ni ställer upp. 
 
Inget av det ni ger går till administration, annonsering etc. ( Om det behövs betalas sådana 
kostnader av styrelsens medlemmar.) 
 
 
    Jan Thews, styrelseordförande 
 

 

http://www.eduf.se/
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                                                Våra stipendiater under utbildning idag 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Tesg3ra Jabessa Dinka är frånTchallia som 
ligger 3 timmars gångväg från sjukhuset. Hans 
båda barn är födda med kejsarsnitt på  
Aira sjukhus.Han blir leg läkare. 
 
 
 
 
 
Djale Tesfaye började sin utbildning till 
barnmorska för snart två år sen. Hon har haft 
svårt med engelskan- men det har till slut gått 
bra.  
 
 
 
Tolossa visade sig med en gång ha mycket 
goda förutsättningar och stort intresse för 
medicinskt arbete. Han är mycket plikt-
uppfyllande och skärpt. 
 
 
 
 
Cletus Nyamuguma, är från Tanzania, utbildar 
sig till läkare.  
Han har ett år kvar på sin utbildning. 
 
 
 
 
 
 
Fromsa Yadeta har arbetat en längre tid vid 
Aira Sjukhus som operationssköterska. Nu går 
han en kurs för att lära mer om narkos. 
 
 
 
 
 
 
Sintayehu Bire Oda arbetar på en katolsk 
klinik i Gosa som ligger i sydöstra Etiopien. 
 
 
 
 
 
Eva Shang’a är ovanlig på så sätt att hon är en 
kvinna som studerar till läkare. Hon studerar 
vid Mhuhimbili University i Tanzania. Hon har 
två år kvar av sin utbildning.  

 
 
Dr Erik Erichsen: Tesgera är en 
klippa! Han kommer att bli en 
oerhört bra och duktig doktor”. 
 
 
 
 
 
Djales mamma dog när hon var ung. 
Hon har tagit hand om sina yngre 
syskon och skött hemmet.  Nu är de 
så stora att hon kan plugga. 
 
 
Den fyraåriga utbildningen på 
universitetet i Addis Abeba ger 
honom kompetens som legitimerad 
narkossköterska. 
 
. 
 
 
Cletus studerar vid International 
Medical and Technological 
University i Dar-es -Salaam. 
Han har lång erfarenhet men 
saknade betyg. 
 
 
 
 
Kunskap i narkos är mycket viktigt. 
Annars händer det att man förlorar 
mödrar och barn.  
 
 
 
 
 
 
Nu utbildar han sig till sjuksköterska 
och skall efter utbildningen fortsätta 
att arbeta på Kliniken i Gosa. 
 
 
 
 
 
Eva är rekommenderad av Tim 
Baker vid KS i Stockholm, som 
känner henne genom ett 
vänskapssjukhus i Dar Es Salaam.  
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