
Munkebäcks Internationella Förening – MINF

Vad är MINF?

MINF är en ideell förening som i praktisk 
handling visar internationell solidaritet genom 

olika hjälpprojekt i Etiopien.



Vad gör MINF?
Idag pågår ett projekt där MINF samlar in pengar till 
motorcyklar. Dessa underlättar för barnmorskor att 
nå ut till avlägsna byar i sitt förebyggande arbete.
      Projektet är en utveckling av tidigare insatser för 
att hjälpa förlossningsskadade kvinnor vid Fistula-
sjukhuset i Addis Abeba.

Emabet går till fots ca 15 km för att besöka 
sina patienter. 
      Detta är Blane som testar motorcykeln.  
Hon är lika glad som Emabet att slippa gå  
långa sträckor för att träffa patienterna.



Vad gör MINF mer?
MINF stödjer Alemayehu, fem år, som bor på barn-
hemmet AGOHELMA. 
      Tidigare har MINF drivit ett eget fadderbarnspro-
gram i samarbete med barnhemmet.
      Alemayehu har en CP-skada och behöver trä-
ning. Därför betalar MINF lön till en barnskötare med 
ansvar att träna honom.  MINF står även för omkost-
nader vad gäller transporter till och från ett rehab-
center,  Cheshire Services Ethiopia. 

På ovanstående rehab-center tränar 
Alemayehu regelbundet. Han har blivit 
väldigt mycket bättre.  Nu är det dags 
att träna talet. 
        Samma taxichaufför hämtar  
honom varje gång. Han njuter av åka  
i den nya fina gula taxin.



Vad kan Du göra?
MINF är en ideell förening helt beroende av dona-
tioner och gåvor för att kunna bedriva sin verksam-
het. Alla insamlade medel går OAVKORTAT till på-
gående projekt i Etiopien!

Vill du ge ett bidrag? 
Använd bankgirokonto 126-1981

Var kan du läsa mer om MINF?
www.minf.se
        www.facebook.com/MINF

Motorcyklarna är till mycket stor hjälp för barnmorskorna och deras 
patienter vid Hamlin Fistula Ethiopia.  Innan barnmorskorna hade  
motorcyklar fick de gravida kvinnorna gå långa sträckor, ofta barfota, 
för att besöka barnmorskorna.

Blane kör och Emabet 
åker med. Väskan som 
Emabet håller under 
armen är packad för 
att transportera medi-
ciner samt utrustning 
för ultraljudsundersök-
ningar.


