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Nödrop från Uganda!
En vädjan har kommit från Svenska kyrkans partner i Uganda om stöd till dom tusentals barn
som insjuknat i en svår sjukdom, ”the nodding disease”. Sjukdomen drabbar främst barn
mellan 3 och 18 år. Symptomen ger stelhet i lederna, rinnande näsa, diarréer och krampanfall
där huvudet faller ner mot bröstet. Ingen varifrån den kommer och vem den drabbar. Det finns
ännu inget botemedel och sjukdomen leder slutligen till döden. Hela byar är lamslagna av
utmaningen att ta hand om de svårt sjuka barnen.
Svenska kyrkan arbete finns på plats och har startat insatser för att stödja de drabbade barnen
och deras familjer. Stödet består av:




att de sjuka barnen får näringsrik mat
att ge de drabbade barnen och deras familjer rent vatten
att ge psykosocialt stöd och vård till de drabbade barnen och deras familjer

Din gåva i dagens kollekt hjälper drabbade barn och deras familjer i Uganda!
Tack för din gåva!

Mattias Nihlgård
Insamlingschef
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Katastrofen i Uganda – the nodding disease
Sjuka blir totalt funktionshindrade
Svenska kyrkans samarbetspartner ACT-alliansen i Uganda berättar i förtvivlan om hur familjer i de
byar och samhällen de arbetar med drabbats av sjukdomen.
Det är främst barn och ungdomar som blir sjuka, ibland drabbas flera syskon i en familj. Efter en tids
sjukdom är barnen totalt funktionshindrade och helt beroende av anhöriga. Hela byar lamslås av
utmaningen att ta hand om de svårt sjuka barnen.
- Det är både chockartat och mycket sorgligt att se hur de familjer som har barn med nodding disease
kämpar. säger Jesse Kamstra från ACT-alliansen i Uganda.
Okänt om den smittar
Det faktum att det inte finns någon bot, knappast någon behandling och att familjerna inte vet om
sjukdomen kan smitta gör situationen oerhört svår att hantera för alla.
ACT-alliansen i Uganda vill nu hjälpa både drabbade barn och familjer. Målet är att både barn och
vuxna ska få ett värdigare liv mitt i en fruktansvärt smärtsam situation.
Katastrofhjälpen handlar bland annat om:
• Stöd till 1 200 familjer med totalt 3 000 drabbade barn
• Regionerna Pader och Kitgum i norra Uganda
• Bättre mat, vatten och sanitet
• Hembesök för praktiskt stöd och hjälp till drabbade barn och familjer
• Samtalsgrupper och enskilda stödsamtal för barn som visar symptom på depression
• Stöd till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och olika aktörer som arbetar med
de drabbade barnen och byarna
• Informationsmöten och radiosändningar för att underlätta för byar och samhällen att hantera den
svåra situationen
Svenska kyrkans internationella arbete stöder redan en mängd projekt i området. Det handlar om
självförsörjningsinsatser, bättre sanitet och näring och psykosocialt stöd. Nu intensifieras och utökas
arbetet. Dina gåvor märker du med P 209.

Kollekter betalas in via KOB, kollekt och betalsystemet.
Om du har frågor om KOB är du välkommen att kontakta Kanslistöd, tel. 018-16 97 00
kanslistod@svenskakyrkan.se.
SMS:a UGANDA till 72 950 och skänk 50 kr redan idag!
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