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Ny insamling: mobila kliniken för byhälsovård

Det har nu gått 17 år sedan vi i föreningen samlade in pengar till en mobil klinik för byhälsovården
inom CMC-sjukhusets klinik för samhällsmedicin. Vi fick också ett generöst bidrag från
Volvoanställdas u-landsförening. Den mobila kliniken är en ombyggd mindre buss som fungerar som
klinik i byarna, fr.a. för mödrahälsovård, men också för annan sjukvård.
Men nu börjar den bli utsliten. Vi har därför fått en förfrågan från CHAD, the department of
Community Health and Development, om vi kan bidra till en ny buss. Beräknad kostnad efter
ombyggnad ca 200 000 kr. Därför en vädjan till er alla: sätt in ett bidrag till den nya mobila kliniken!
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Vi behöver flera månadsgivare!

Genom en stående överföring till föreningen kan du bli en av våra månadsgivare. Uppläggning av en
stående överföring gör du själv på din internetbank och mottagare är föreningens sparkonto i Nordea
4147 17 22828. Välj själv beloppet och skriv gärna vilket av föreningens insamlingsmål du vill stödja.
Genom en stående överföring kan du lätt och regelbundet stödja vår verksamhet i Indien. Både små
och stora bidrag är välkomna!
Exempel på kostnader i några aktuella projekt:
• Ger du 50 kr/månad betalar du kostnaden för en deltagare i amnings- och nutritionsprojektet.
• Ger du 125 kr/månad betalar du månadskostnaden för en äldre på vårt äldrecenter.
• Ger du 750 kr hjälper du en fattig person att få sin sjukvård på CMC-sjukhuset betalad (genom
Person To Person)
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Möte med Anuradha Rose 15:e och 16:e nov

Den 15-16 november kommer Anuradha Rose på besök till Stockholm. Dr Rose är specialist i
community health och medicinsk etik på CMC-sjukhusets samhällsmedicinska klinik CHAD. Hon är
särskilt engagerad i urbefolkningen i Jawadi hills, ett bergsområde 40 km från Vellore. Vi har från
föreningen dels stött arbetet med att etablera en vårdcentral i bergen, dels stött ett projekt för att
begränsa de allvarliga alkoholproblemen i området. Dr Rose kommer att medverka på ett
föreningsmöte den 15 nov kl 15:00 på Riddargatan 1 i Stockholm, lokal Mottagningen för alkohol och
hälsa, 1 tr. Hon kommer också medverka på ett seminarium på Karolinska institutet den 16 nov kl 14;
lokal Wangari, Widerströmska huset, bottenvåningen, Tomtebodavägen 18A. Mer information om
detta och mycket annat på hemsidan: www.friendsofvellore.se.

!!

!
!
Föreningen Friends of Vellore

Gröndalsvägen 214, 11769 Stockholm, www.friendsofvellore.se
08/6699306, Postgiro 582340-6

