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            Färdiga stipendiater 2019 - se var de kommer att arbeta 

 

 

Visst känns det bra. Ni gav pengar för utbildning inom landet – det gav stöd både till utbildningsinstituten och 
till stipendiaterna som ick utbildningen. De är nu i tjänst för att hjälpa kvinnor och barn men också öka sjuk-
vårdskunnandet i andra viktiga frågor för befolkningen. En del av stipendiaterna utbildar andra i sin tur. Det 
är som ringar på vattnet. 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 ett avlägset sjukhus eller annat sjukhus som har rekryterings-
svårigheter.  För varje år som de arbetar där 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, specialister etc. Tack för era 
bidrag! Ni är trygga med oss, vi är en insamlingsstiftelse som kontrolleras av en auktoriserad revisor, Peter 
van Lienden (Convensia) och av Länsstyrelsen. Och det allra viktigaste: Pengarna går fram direkt till den som 
ska ha dem då det inte inns några mellanhänder - inga avlönade personer. Vi ställer upp för att ni ställer upp. 
Inget av det ni ger går till administration, annonsering , resor till Afrika etc.                                                
( Alla sådana kostnader betalas privat av styrelsens medlemmar.)                                                           
              Jan Thews, styrelseordförande 

Bankgiro: 616-5690       Swish: 1233716065       Facebook: ”EDUF” (gilla oss !! tack ) 

Mtondera Munthali , 
får en MSc i Global 
Health. Graduation 
nästa år. Hon ska 
arbeta på Mapale 
Health Centre i Ma-
lawi utifrån globala 
erfarenheter. 

Dr Teshale Ayana 
är nu färdig orto-
pedspecialist. 
Graduation sker 
senare i år. Han 
går tillbaka till 
Aira, Etiopien, 
där han behövs. 

 Kumale Baiysa är en 
”långvägare” från Aira, 
ansvarig sjuksköterska på 
operation och överskö-
terska. Hon får nu en ut-
bildning  i allmän vård 
(BSc) som motsvarar hen-
nes uppgifter. Rek. av Dr. 
Tariku Wakuma, Aira 

Andrew Urassa är läkare 
vid Mchukwi Hospital, 
Tanzania. Han går nu en 
urologiutbildning (MSc) . 
Sjukhuset har pro ilerat 
sig mot prostataoperat-
ioner. Rekommenderad av 
svenske gynekologen Dr. 
Roland Boij i Tanzania 

Raphael Kazidule är sjuk-
sköterska BSc i Malawi. 
Han studerar nu för en 
MSc i Epidemiologi för att 
utveckla sitt eget arbete 
och vården generellt i Ma-
lawi. Rekommenderad av 
Narkosläkare Dr. Tim Ba-
ker, Karolinska sjukhuset. 
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Guta Itana är sjukskö-
terska på Aira sjukhus i 
Etiopien. Han har arbetat 
där länge och går nu en 
specialistutbildning i all-
män vård (BSc) för att bli 
avdelningssköterska. Rek . 
av Dr. Tariku Wakuna. 
Medicinskt ansvarig, Aira. 

Zione Rania Banda 
är klar med sin MSc 
i vård av svårt 
sjuka. Graduation 
nästa år. Hon ska 
arbeta på Queen 
Elisabeth Hospital i 
Blantyre, Malawi.  



Talila Hunde Mosa är från Gerjo som ligger 9 km från  Aira . Han har arbetat 
på Aira sjukhus—först som biträde  med successiv utbildning /praktik som 
operationssjuksköterska och medicinsk tekniker. Efter rekommendation 
från sjukhuset har han nu fått stipendielån till en 4-årig utbildning  till rönt-
gensköterska (BSc) i Addis Abeba. 

Dennis Pantaleo Mosha är allmänläkare (BSc) i Bagamoyo, en liten by nära 
havet i Tanzania. Sjukhuset har fått en relativt avancerad röntgenutrust-
ning, men saknar kompetent personal. Efter rekommendation av sjukhus-
chefen, Dr. Sylvia Mamkwa, fick han ett stipendielån  för en specialistutbild-
ning i radiologi (MSc) vid MUHAS University i Dar Es Salaam.  

Yadasa Namara är sjuksköterska på Aira sjukhus i Etiopien. Han går nu en 
specialistutbildning i allmän vård för att bli avdelningssköterska. Han har 
arbetat länge på sjukhuset , men har inte den formella kompetens som hans 
arbete egentligen behöver. Genom hans utbildning förbättras inte bara hans 
eget arbete utan hela sjukhusets. 

 

Adinathe James är en duktig skolelev som vill arbeta på hälsocentralen  i 
den lilla byn Biharu, Tanzania, där hon bor. Hon går en sjuksköterskeutbild-
ning. Hon har blivit rekommenderad av Dr Cletus Nyamuguma, som är enda 
läkaren i byn (tidigare stipendiat från EDUF) 
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Redan antagna stipendiater  med fortsatt utbildning 2019-2020 

Ayantu Tolesa Hunde har arbetat på Aira sjukhus i 11 år och också fått sin 
sjuksköterskeexamen (diploma) där. Hon började som undersköterska. Hon 
kommer från en plats 5 km söder om Aira samhälle. Nu utbildar hon sig till 
en degree (BSc) i kritiska tillstånd, vilket ger större insyn och delaktighet i 
beslut om patienterna. Hon fortsätter att gå sommarkurser under 5 år för 
att nå detta mål. 

Aringo Doreen Daniel är född i Torit i Syd-Sudan. Hon lydde ensam som 
barn från inbördeskriget och började sin skolgång i ett lyktingläger. Efter 5 
år kom hon till ett annat lyktingläger i Uganda. Där började hon som sjuk-
sköterska och barnmorska, men utan utbildning . Nu är hon tillbaka i Torit 
och har fått stipendielån för en formell sjuksköterskeutbildning vid Juba 
College på rekommendation av Dr Staffan Bergström, KS. 

 

Feredina John är läkare inom  förlossning och gynekologi i Tanzania. Hon 
går nu en utbildning i Kampala, Uganda, för att få specialistkompetens inom 
området. När hon är färdig tänker hon fortsätta arbeta på Bugando Medical 
Centre i Mwanza. Arbetet där kombineras med ambulerande arbete ute i 
byarna på landsbygden. 


