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»Det nye«

 I Sumbawanga kendte vi godt vores nye hus, 
men at der var en hel uges rengøring foran os, 
havde vi ikke lige taget højde for. Men det blev 
klaret, og der er kommet et super dejligt hjem 
ud af det. I Sumbawanga var der også et par 
volontører, hvor af den ene tog hjem kort efter 
vores ankomst. Nogle gange kan Afrika være for 
langt væk, og det må man nogle gange indse. 
Mette blev tilbage, og vi fandt alle tre hinanden 
ret hurtigt, og blev lidt af en »familie« I Kipili var 
der 5 mere, som hjemmet og armene også blev 
åbnet for. Den ene af dem, Mads, forsætter i 
øvrigt hos os som volontør - Daniels nye højre 
hånd. Den anden, Nivard, valgte vi også skulle 
blive boende hos os i huset. Han har lige afsluttet 
sine eksamener i form 4, så forhåbentlig når vi er 
tilbage fra hjemmeophold, er der godt nyt, om 
at han så forsætter i form 5. Daniel har allerede 
startet det første byggeri op i samarbejde med 
PHC og vores kollegaer Eva og Jonas.

SanDraS bogbutik

Der er fundet en butik som skal gøres klar, og 
der bliver sat gang i ansøgningen om momsfri 
tilladelse ved myndighederne. Begge ting sker, 
medens vi er i Danmark. Udfordringer og pro-
blemer har allerede passeret vores nye veje, 
men som man siger »hvad man ikke dør af, 
bliver man stærkere af« og arbejdsrytmen fra 
Uvira havde vi ikke helt glemt ud over, at vi var 
trætte. Så nu bliver det godt at komme hjem 
for en tid.

I ønskes alle et lykkebringende nytår! 

Mange kærlige hilsner 
Daniel & Sandra Bøytler

kære SMF venner! 

Nu er det vist på tide, at jeg sender en hilsen 
her fra Etiopien. 

Jeg havde et svært forår 2014, hvor jeg ikke 
kunne finde ud af, hvad jeg skulle lave her i 
Etiopien. Jeg har nogle opgaver i Promissio, men 
har hele tiden ønsket også at finde et arbejde 
som sygeplejerske, og det er nu lykkedes. 

Jeg var så heldig at komme i kontakt med nogle 
norske læger, der var i gang med at opbygge 
et nyt hospital i Addis. Det første af europæ-
isk standard her i landet. Det hedder Nordic 
Medical Centre (NMC) og er et Robin Hood 
projekt, hvor vi tager fra de rige og giver til de 
fattige. Med det mener vi, at standarden skal 
være så høj, at vi kan få de rigeste etiopiere og 
udlændinge med gode forsikringer som patien-
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ter. Det overskud, der kommer, skal bruges i 
Etiopien til at hjælpe de allerfattigste i landet. 
Nordic Medical Centre skal også være et sted, 
hvor vi vil være med til at uddanne etiopiske 
læger og sygeplejersker og på den måde også 
være med til at løfte standarden i landet. I kan 
gå ind på vores hjemmeside og se mere på:  
www.nordicmedicalcentre.com

I foråret blev der købt et hotel, som nu er 
under ombygning til hospital. 1. januar 2015 
åbner vi en lægeklinik, en akutmodtagelsesstue 
og et lille sengeafsnit med røntgen, ultralyd 
og CT-scanner, samt vores eget apotek. Der 
kommer også en 24 timers ambulanceservice, 
hvor ambulancen er udstyret efter international 
standard. Der er blevet udviklet en Emergency 
app. til mobiltelefonerne, som gør det muligt at 
tilkalde hjælp uanset, hvor i Addis man er. Man 
kan via sin telefon trykke på app’en og straks 
ringer man op til Nordic Medical Centre, hvor 
der sidder en sygeplejerske, der er oplært i at 
rådgive via telefon ved brug af et internationalt 
system. Samtidig bliver ambulancen sendt afsted 
og kan via GPS finde den person, der ringer. Her 
i Addis er der ikke mange gadenavne, så det 
kan være svært at forklare, hvor man er. Hvis 
internettet er nede, er app’en designet, så man 
også kan findes, hvis bare telefonnettet virker. 

Samtidig med at vi åbner d. 1. januar bliver der 
bygget en tilbygning til den nuværende bygning. 
Denne nye bygning skal står klar til 1. maj, hvor 
vi udvider med akutmodtagelse, intensivafdeling 
og intermediærafdeling, to operationsstuer og 
en sengeafdeling med 20 senge. Jeg arbejder 
sammen med en norsk sygeplejerske, der er 
ansvarlig for et uddannelsesprogram af etiopiske 

sygeplejersker, som kan tage en uddannelse til 
»Critical care nurse«. Det er en 2 årig uddan-
nelse og første hold blev uddannet i foråret og 
andet hold er lige startet op. Så uddannelsen 
af sygeplejersker, der skal arbejde på stedet er 
allerede i fuld gang.

Jeg er blevet ansat til at være ansvarlig for og 
leder af sygeplejen på NMC. Det er en kæmpe 
udfordring, jeg er blevet stillet over for. Der er 
mange ting man skal tænke på, når man skal 
åbne et helt nyt sted og lave alt fra begyndelsen. 
Jeg begyndte arbejdet 1. september og har nu 
været der to måneder. Jeg har brugt tiden på 
at danne mig et overblik over, hvad vi skal have 
lavet de næste par måneder for at være klar til 
1. januar. Jeg har fået overblik over, hvor mange 
sygeplejersker, vi skal ansætte og haft de første 
ansættelsessamtaler. Jeg har haft flere samtaler 
med sygeplejersker, men det er en stor udfor-
dring at finde sygeplejersker, der både er fagligt 
kompetente og taler godt engelsk. Jeg har været 
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på Etiopiens største marked, Merkato, hvor 
man kan finde alt, sammen med en skrædder. 
Vi var der for at købe stof til uniformer, som 
skrædderen skal sy. 

Jeg har også arbejdet sammen med det IT firma, 
der skal lave vores computersystem, for at være 
med til at sætte op, hvordan vi skal dokumen-
tere sygeplejen. Ingen steder I Etiopien har de 
haft elektroniske patient journaler før og aldrig 
været vant til at dokumentere sygeplejen på 
computer. Så det er helt nyt her i landet. Men 
vi skal dokumentere alt på computere på NMC.

Jeg kan nogle dage blive meget skræmt ved tan-
ken om, hvad jeg her har kastet mig ud i, for jeg 
har aldrig arbejdet med ledelse eller idéudvikling 
før. Men andre dage kan jeg slet ikke stoppe 
med at smile af bare glæde over, at jeg har 
fået lov til at være med her. Det er en kæmpe 
mulighed for mig, og jeg er så taknemmelig for, 
at jeg er en del af dette arbejde. 

Jeg har mødt nogle fantastiske mennesker, der 
også arbejder på NMC. Det er skønt at arbejde 
sammen med andre omkring et projekt, man 
tror på. Behovet for et bedre sundhedsvæsen er 
enormt, og det er fantastisk, at visionen er, at vi 
både skal give bedre pleje og behandling, men 
også fordi der ikke er nogen mennesker, der 
skal sidde og tjene store penge på det. Det skal 
gå til at hjælpe de svage og fattige her i landet. 
Det er stort at få lov til at arbejde med på

Jeg tror på, at Gud har sat mig her, og at han 
er med i alt det, der sker på NMC. Det er med 
til at give mig mod på opgaven, at jeg ikke står 
alene der. Vi kommer til at stå i rigtig mange 
udfordringer før dette kommer til at fungere, 
og vi er afhængige af forbøn for alle os, der er 
en del af NMC. Så tak om I vil bære med og 
støtte os i forbøn.

Tine P. Møberg

nyt Fra beStyrelSen
Vi ønsker alle vores medlemmer et velsignet 
nytår, og tak for trofast medleven og  forbøn 
i 2014.

Bestyrelsen har bestemt, at vi fremover kun 
udgiver 5 blade om året fra 2015.

Vi vil gerne lette arbejdet for vores regn-
skabsfører Fritz Kristiansen. Derfor opfordres 
alle gavegivere til at oplyse medlemsnummer 
ved indbetalinger. Medlemsnummeret står 
som det 1. tal ved adressen bag på bladet. 
I disse edb-tider vil det være en stor hjælp 
også tidsmæssigt for Fritz Kristiansen. Ligeså 
ved adresseændringer vil det være godt at 
oplyse medlemsnummer.

Hvis nogen ligger inde med hvervefoldere, 
skal de kasseres, fordi de er uaktuelle.

Hvis I ønsker SMF visitkort, så kontakt for-
manden.

I 2015 er årsmødet planlagt til 15.-16. august 
på hotel Nyborg strand.

Kærlig hilsen
SMF formand Birthe Dueholm
Mosevænget 5, 7330 Brande

tlf. 97180530

rettelse af mailadresse 
på missionærlisten: Connie Meier:  

connie.moscow@gmail.com




