
Kjære deg! 
 
Vi i styret The Ethiopia Fund har nok en gang hatt en vellykket tur til Etiopia. 
Denne gangen besøkte vi en ny fistel avdeling på Asella sykehus som ligger 
17,5 mil fra hovedstaden Addis Abeba. Dette er et lite sykehus som dekker et av 
de fattigste områdene i Etiopia, med en befolkning på over 3 millioner! 
 
En stort takk til alle dere som (i fjor og i år) gav oss klær/sko/smykker til fistel 
kvinnene. Vi fikk med oss 115 kg denne gang (utenom vår egen bagasje) men 
har nok like mye igjen å bringe med neste gang vi drar. Må si det er herlig å 
oppleve en slik giverglede og ikke minst vidunderlig å få være med å kle opp 
fistelkvinnene og se hvilken glede dere alle er med på å gi dem. De er ikke bare 
yrende glad for klærne, men så ydmyk og takknemlig for at noen i det hele tatt 
bryr seg om dem! Takk takk! 
 

 

 
Fistula avdelingen i Asella 

 
 

 
Nye klær? Er det mulig? 

 

 
Er dere kommet hit for oss? 

 
 

 
Fantastisk! 

 



  
 

Her må det feires med dans! 

  
 

Jordmor Kari er med! 
 
 

           
 

Noen som kjenner igjen klærne eller smykkene de gav? 
 
 

 

 
 

Ingenting er vel morsommere enn å se bilder  
av seg selv! 

 
 



WAHA (Women and Health Alliance International) er en organisasjon som driver 
med prosjekter for kvinnehelse i noen av verdens fattigste land. I Etiopia driver 
de fistelavdelinger ved tre sykehus. Disse ligger i Gondar, Jimma og Asella. Dr 
Mulu Muleta og Dr Ambaye er begge etiopere og to av verdens beste fistel  
kirurger. De opererer på disse tre sykehusene og trener samtidig opp nye 
gynekologer i fistelkirurgi.  
 

 
 

Anne, Dr Mulu Muleta (som tok sin doktorgrad i Bergen i 2010 ) og Kari  
 
Fistelavdelingen i Asella opererer 120 fistler i året men der er lang venteliste. Vi 
skal derfor nå gi vår støtte slik at antall operasjoner årlig kan øke med 75! Vi 
støtter også ekstra lønn til 1 fast sykepleier ved fistelavd. (de andre arbeider på 
rullerende basis) samt oppussing av de slitte sanitær fasilitetene og senge-
postene, med ny maling på gulv og vegger, nye gardiner/sengetøy samt 
oppgradering av en liten hage med nye blomster, noen benker og et gjerde 
rundt, slik at fistelkvinnene kan ha et sted å oppholde seg på sykehusområdet. 
På grunn av lukten er de dessverre ikke ønsket andre steder! 
 

 
 

  Denne hageflekken skal snart bli til stor glede for fistel kvinnene  
 



Da vi besøkte fistelavdelingen i Asella var 12 kvinner innlagt og ventet på 
operasjon. Denne morgenen var allerede 6 kvinner gjort klar for å få fistlene sine 
operert. Vi fikk være med på en av dem hvor Per Anders Gulowsen assisterte!  
 

 
Dr Gulowsen 

 

 
Dr Ambaye 

 

 
Den lykkelige pasienten! 

 



The Ethiopia Fund gir også støtte til "outreach work" i Asella området slik at en 
kan finne de bortgjemte skamfulle fistelkvinnene, transportere dem til sykehuset, 
gi dem operasjonen/ene, fysioterapi, nye klær, samt reisen hjem og integrering 
tilbake til samfunnet. I tillegg støtter vi også utdanning av fistelkirurger. 
 
Det er viktig å reparere fistlene men ingenting er vel viktigere enn forebygging! 
Av den grunn gir vi også støtte til utdanning av jordmødre. Som i fjor, var vi også 
i år på The Hamlin College of Midwives og traff både rektor og studentene! Fra 
høsten 2013 har vi sagt oss villig til å støtte utdannelsen for to jordmor studenter 
som får en bachelor etter 4 år! Dette koster $4.000 per student per år =$32.000 
for 2 totalt! Etter endt utdannelse må de jobbe i utkantstrøkene i 4 år før de får 
utlevert jordmor papirene sine. Dette fordi de ikke skal dra direkte ut av landet 
der de kan tjene mer, men først gi tilbake av sin ekspertise til sitt eget folk for 
den gratis utdannelsen de har fått! Brilliant tenkt synes vi! 
 
Vi diskuterte også muligheten med Mulu Muleta om å gi støtte til jordmor 
studenter i Asella. Universitetet her tar inn 50 studenter hvert år og mange av 
dem kommer fra veldig fattige kår og kunne absolutt trenge litt hjelp til  
skrivemateriale , kopiering mm. Spennende å se hva vi får til! 
 

 
 

Jordmor studentene ved The Hamlins College of Midwives. 
 
 
 



Vi besøkte Desta Mender (Village of Joy) som også drives av Catherine Hamlin. 
Der får kvinner som har for kompliserte fistler til at de kan bli helbredet, (ca 
10%) bo og trenes opp i jordbruk slik at de kan integreres i samfunnet igjen. Her 
fikk vi se hvor fantastisk utvikling hadde vært etter støtten på 7.000 euro som vi 
gav i fjor til bla. oppgradering av kylling farmen! Kyllingene hadde økt til 400 og 
produserte over 300 egg per dag. Overskuddet selges med inntjening.  
Lederen av hønsefarmen, en fistelkvinne, husket oss fra i fjor og holdt en 
rørende takketale til oss! 
 

 
 

Desta Mender en vakker oase like utenfor Addis Ababa 
 
 

     
 

Leder av kylling farmen 
 
Støtten vår dekker også inseminasjon av kuer. De har nå fått 4 nye kalver og tre 
kuer var drektige. Nå produserer de nok melk til å dekke hele Fistelhospitalet i 
Addis samt Desta Mender!  
 
Både egg- og melkeproduksjonen går nå så bra at de ikke trenger mer støtte. Vi 
foreslo derfor å gi en evt. støtte med noen høns som en ”start pakke” slik at de 
kan begynne sin egen egg produksjon når de er klar til å dra derfra! 
 



Asella ligger 2430 meter over havet så der kan bli ganske kaldt, selv om 
sommeren. Av den grunn ønsker vi å iverksette så mange som mulig til å   
strikke fargerike tepper til kvinnene. Dette vil bli en kjær eiendel til å holde dem 
varm, samtidig som det gir følelsen av at noen bryr seg om dem! De må lages i 
100% akryl eller kanskje helst 100% superwash ull. (Europris/ Nille) 
Strikkeoppskriften kan du finne på: http://hamlin.org.au/how-to-help/knit-blanket/ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Forskjellige mønstrete fistel tepper i glade farger fra Desta Mender (Village of Joy) 
 
 



Siste kvelden hadde vi middag med Catherine Hamlin og hennes sønn Richard. 
Det var som å få være sammen med ”Moder Teresa”. Hun fortjener absolutt 
fredsprisen for hva hun har gjort for menneskeheten. Vi forærte henne et fistel 
teppe som Lise Tellefsen hadde strikket og hvor det i ene hjørnet stod: "From 
Norway with love"! Dr Hamlin er nå 89 år men opererer fremdeles fistler hver 
torsdag! Herlig! Vi har truffet henne to ganger før, men aldri fått så mye tid med 
henne som nå! Hun er en vidunderlig og kjærlig kvinne. Åpen, ærlig og så 
morsom. De fire timene vi tilbrakte sammen gikk bare så altfor fort og vi vil for 
alltid gjemme denne fantastiske opplevelsen i våre hjerter! 

 

 
En dag skulle hun gi teppet videre… 

 

 
Kari og Dr Hamlin i ivrig samtale! 

 

 
From Norway with love! 



The Ethiopia Fund mottar støtte igjennom Cdér laget for prosjektet. Disse gis 
mot en donasjon! Vi får også støtte fra firmaer i Bergen hvor Grieg Foundation 
er vår største støttespiller. Vi har også faste månedlige givere, men er av 
henging av å nå flere. Skulle du ønske å bli en fast giver vil vi sette stor pris på 
det! Gir du for eksempel Kr 100 per måned, vil du i løpet av ett år ha gitt ”livet 
tilbake” til en fistel kvinne! 
 
Vær snill å kontakt kari.woldseth@helse-bergen.no, kariwm@msn.com eller 
anne@bergepedersen.com om du på noen måte har mulighet til å hjelpe. Vi tar  
imot all hjelp med stort takk! 
 

100% av alle donasjoner går direkte til prosjektet. 
Konto nr. 1201 27 59361 

 

 
Lykke er ……når en helbredet fistel kvinne får smilet sitt tilbake! 
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