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Hvem er vi? 

[VEMDA],The Voluntary European 
Medical and Dental Approach, er 
et frivilligt projekt grundlagt i 
2003 af tandlæge Hasse Lund-
gaard. Hasse har før grundlæggel-
sen af VEMDA i 10 år taget del i 
frivillige projekter i Mellemameri-
ka. 

Sædvanligvis er vi en gruppe be-
stående af læger, tandlæger og 
assistenter, som årligt bruger to 
uger på at yde frivilligt arbejde i 
den 3. Verden.  

Hver deltager står selv for alle ud-
gi erne forbundet med rejsen og 
projektet. 

 

 

Hvor hjælper vi? 

De seneste projekter  har fundet  

sted i Cambodja, Vietnam, Ugan-
da og på Filippinerne.  

I år, 2012, er det [VEMDA]’s 9. 
projekt, og turen går l  Cape Pro-
vinsen i Sydafrika. Formålet er at 
yde hjælp l børn og  unge samt 
skoler i de fa gste regioner.  

 

Hvordan hjælper vi? 

Den hjælp, vi kan lbyde varierer 
i . sammensætningen af delta-
gerne. 

Da vi i år hovedsageligt er tandlæ-
ger, vil vores hjælp primært være 
re et mod forbyggende og  smer-
telindrende tandlægearbejde, 

herunder tand ernelser, uddeling 
af tandbørster og instruk on i 
tandbørstning. Derudover udde-
ler vi medicin, briller, tøj, skole-

ng, legetøj samt større ng - 
som også kan være doneret af 
sponsorer.  

Under sidste års  projekt på Filip-
pinerne uddelte vi e er tjek af 
syn mere end 400 par briller l 
primært voksne, som med briller-
ne igen kunne udføre deres dagli-
ge gøremål, som fx avislæsning, 
syning  og lignende. 
 
I år har bl.a. nogle 3. klasses piger 
fra Valby Skole i København enga-
geret sig i projektet ved at indsam-
le og donere noget af deres lejetøj 

l børnene i Cape Provinsen. 
 

Vores samarbejdspartnere 

Nogle af de dligere projekter har 
været i samarbejde med en anden 
organisa on og andre gange har vi 
selv taget kontakt l lokale myn-
digheder. I år  samarbejder vi med 
Round Table/Rotary, som hjælper 
os med at organisere og promove-
re projektet.  

 

Din hjælp 

Da [VEMDA] er et frivilligt projekt, 
er vi a ængige af dona oner.  

Alt, vi modtager, går udelukkende 
l børnene.   


