
BRING ET SMIL FREM I CAPE TOWN provinsen  

Ansøgning om sponsorat til frivillig efterårs projekt i Cape Town provinsen, Sydafrika 

uge 47 og 48.  

Vi er en gruppe som sædvanligvis består af læger, tandlæger og assistenter, som en gang om 
året bruger to uger på at yde frivilligt arbejde i den 3. verden. De seneste projekter har 
foregået i Cambodja, Vietnam, Uganda, Filippinerne og i 2012 går turen til Cape Town 
provinsen i Sydafrika.  

VEMDA, The Voluntary European Medical and Dental Approach, blev grundlagt af 
tandlægen Hasse Lundgaard i 2003, efter han i 10 år har taget del i frivillige projekter i 
Mellemamerika. I år er det VEMDA’s 9. projekt, hvor vores fokus er at hjælpe børn og 
unge i de mest belastede områder af Cape Town provinsen. Da årets projekt overvejende 
består af tandlæger, vil vores hjælp hovedsageligt være rettet mod forbyggende og 
smertelindrende tandlægearbejde, herunder tandfjernelser, uddeling af tandbørster og 
tandpasta, samt instruktion i tandbørstning. Derudover uddeler vi andre remedier i form af 
bl.a. medicin, briller, tøj, legetøj og skoleting. Skoleting købes i sydafrika med hjælp fra 
Rotary/Round Table som vi samarbejder med om projektet. Under sidste års projekt på 
Filippinerne uddelte vi f.eks. efter tjek af syn mere end 400 par briller til primært voksne, 
som gjorde det lettere for den at gennemføre deres daglige gøremål.   

Da projektet er frivilligt, står hver enkelt deltager personligt for alle udgifter forbundet 
hermed (billetter, kost og logi), samt fremskaffelse af alle de materialer og instrumenter, der 
skal anvendes under opholdet.  

I den anledning kontakter vi Jer i håb om at vores projekt har fanget jeres interesse, og at I 
vil hjælpe os med et bidrag, så vi i fællesskab kan gøre en forskel for børn, unge og ældre i 
Cape Town provinsen, Sydafrika. Alle bidrag går udelukkende til dem vi hjælper og hvis 
ønsket vil jeres logo komme på vores T-shirts. Ligeledes vil i blive nævnt som sponsor i 
Tandlægebladet januar eller februar 2013. 

Vi er bl.a. meget interesseret i følgende:  

  Handsker (S,M,L,XL)     Kanyler 
  Mundbind     Sprøjter 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 

Med venlig hilsen 

VEMDA 


