
VECKA 40         NUMMER 36|06

Vill du ha en vårdare som sätter dina  
behov främst? En vårdare som har tid att 
lära känna dig? Vill du dessutom ha hjälp 
på ditt eget språk?
Vi på Academic Care Sweden ger dig ett 

tryggt liv på dina villkor. För samma pris 

som den kommunala hemtjänsten erbjuder 

vi ett helhetsåtagande som omfattar allt från 

städning, tvätt och hjälp med måltider till  

din personliga omvårdnad. 

För mer information:
073-83 84 751, 0303-961 75

kontor: 0762-26 77 47

e-post: info@acsomsorg.se 

www.acsomsorg.se.

Academic Care Sweden

Nathalie värvar för livet
HÅLANDA. När katastro-
fer skakar omvärlden 
kan det vara svårt att 
se hur man själv kan 
hjälpa till. 

Alebon Nathalie 
Dahnsdotter har hittat 
ett sätt att bidra till att 
ge sina medmänniskor 
ett bättre liv. 

Som värvare för 
Läkare Utan Gränser 
hittar hon personer som 
ekonomiskt kan hjälpa 
fl er att få bättre vård på 
utsatta platser.

– Om du undrar vad det är 
som låter så är det vattenpum-
pen. Det var lite läskigt först 
innan jag förstod vad det var!
Nathalie Dahnsdotter är 
ganska ny i Ale. I det char-
miga, nymålade vita huset 
i Hålanda bor hon med sin 
pojkvän Rasmus, två hel-
tidskatter och en deltids-
hund.

– Det fi nns en underbar 
tystnad här. Ibland bryts den 
av ett kattjam, men det är en 
tystnad som man bara kan få 
på landet, berättar hon.

I Nathalies stora trädgård 
fi nns krispiga äpplen, plom-
mon och bär. Hon pekar ut 
över sin gräsmatta. Hon har 
planer för den. Den kommer 
inte vara tom länge till.

– Jag vill leva på landet 
och leva av landet. Det fi nns 
plats att odla mer här, på 
ett miljövänligt och hållbart 
sätt. Pajen jag bakade idag 
är gjord av våra egna äpplen 
och honungen är från min 
svärmors biodling. Det är 
bättre att äta mat man vet var 
den kommer från. Jag hopp-
as vi kan skaffa höns framö-
ver och ha egna ägg.

Nathalie och hennes sam-
bo fl yttade in i 50-talshuset i 
Hålanda i april i år. 

– Vi vill bygga nå-

got tillsammans, göra 
varje rum av detta hus 
till vårt eget, säger hon.
Nathalie växte upp på Va-
raslätten med sin familj och 
utvecklade tidigt ett intresse 
för omvärlden.

– Jag har omtänksamma 
föräldrar, de uppfostrade 
mig till att vara en medmän-
niska. Jag förstod att alla inte 
har det lika bra som jag och 
ur detta växte intresset att 
lära mig mer om omvärlden 
och för att hjälpa andra, be-
rättar hon.

Nathalie har gjort fl era 
resor till olika delar av värl-
den, bland annat Afrika och 
Asien, dessutom har hon 
varit nästan överallt i Euro-
pa. Bakom resandet fi nns en 
vilja att se världen på riktigt 
och uppleva andra kulturer.

– Jag vill i alla fall åka till 
alla världsdelar. Nästa gång 
blir det nog Nordamerika 

och USA, där har jag aldrig 
varit.

Sedan ungefär ett halv-
år tillbaka arbetar Nathalie 
som värvare för Läkare Utan 
Gränser. 

– Jag har alltid velat ha 
ett meningsfullt jobb där 
jag kan hjälpa utsatta. Lä-
kare Utan Gränser gör en 
enorm skillnad. Till ex-
empel just nu i Västafri-
ka under Ebolautbrottet.

Sedan i mars i år har Läka-
re Utan Gränser arbetat i 
Västafrika för att vårda Ebo-
lasjuka och för att förhindra 
att smittan sprids ytterliga-
re. Utbrottet är det värsta 
någonsin och den mycket 
smittsamma virussjukdomen 
sprider sig allt mer mellan 
länderna i området.

– Det fi nns inget boteme-
del för Ebola. Det Läkare 
Utan Gränser gör är att sätta 
upp Ebolacenter där smittan 
kan isoleras och människ-
orna behandlas. Smittan är 
mycket dödlig men om man 
kan vårdas och få mediciner 
som stärker det egna im-
munförsvaret är chansen att 
tillfriskna mycket högre, sä-
ger Nathalie.

Som värvare arbetar 
Nathalie Dahnsdotter med 
att informera svenskarna om 
vad som händer och hur de 
kan hjälpa till att stoppa ut-

brottet.
– Som månadsgivare gör 

man en direkt skillnad. 90 
procent av pengarna som 
skänks hamnar direkt på de 
platser hjälpen behövs. Utan 
stödet från privatpersoner 
kunde Läkare Utan Grän-
ser inte fortsätta sitt arbete. 
Med tusentals smittade är 
hjälpen som ges idag inte 
tillräcklig. 

– I Liberia har smittade 
blivit nekade att komma in 
till våra center. Det fi nns helt 
enkelt inte resurser att ta in 
alla och upprätthålla säker-
hetsåtgärderna som behövs. 
Vi behöver fl er som kan bi-
dra och hjälpa de här männ-
iskorna att få vård. Dessutom 
behövs det nu fl er värvare till 
teamet i Göteborg.

Nathalie vet att Läkare 
Utan gränser gör skillnad. 
Hon vet att det är där hon 
vill vara, där hon kan vara 

en del av att förbättra andra 
mä nniskors liv.

– Jag är nöjd där jag är 
nu, på en organisation som 
hjälper de utsatta, som tror 
på rätten till sjukvård, säger 
hon.

Hon är också nöjd med 
var hon är i livet, med sitt 
hus, sin trädgård och sin 
Rasmus.

– I framtiden hoppas jag 
att vi bor kvar här, men med 
barn. Och fl er djur, såklart!

SOFIA KARLSSON

Kitty är en av Nathalies två 
katter. Dessutom har hon 
hunden Big, men han bor 
bara hos henne ibland, resten 
av tiden spenderar han hos 
Nathalies mor.

Nathalie har jobbat som värvare för Läkare Utan Gränser i lite mer än ett halvår. Hon vill jobba där hon kan göra skillnad och 
hjälpa människor få ett bättre liv.

NATHALIE
DAHNSDOTTER

Ålder: 29

Bor: Hålanda

Familj: Sambon Rasmus, 

katterna Morello och Kitty 

och taxen Big.

Gör: Värvare för Läkare utan 

Gränser

EBOLA

• Ebola är en mycket smitt-

sam virussjukdom som ger 

infl uensaliknande symptom. 

I slutet av sjukdomsförlop-

pet kan blödningar uppstå 

på huden och i inre organ.

Ebolavirus smittar via 

kroppsvätskor såsom saliv 

och blod från infekterade 

personer.

• Specifi k behandling saknas 

och det fi nns inget vaccin.

• Dödligheten är upp till 90 

procent.

• Det pågående utbrottet 

startade i Guinea i början av 

året och har i nuläget spridit 

sig till Sierra Leone, Liberia, 

Nigeria och Senegal.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag har omtänk-
samma föräld-
rar, de uppfost-
rade mig till att 

vara en medmänniska. 
Jag förstod att alla inte 
har det lika bra som jag 
och ur detta växte in-
tresset att lära mig mer 
om omvärlden och för 
att hjälpa andra.
NATHALIE DAHNSDOTTER
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A-hus Kungälv
Håkan & Yvonne
0303-120 70
070-564 80 54

VISSTE DU ATT VÅR HUSFABRIK 
LIGGER I ANNEBERG, KUNGSBACKA?
Ring A -Hus i Kungälv, eller besök oss på  Svarvaregatan 17!

Din lokala 

husleverantör 

sedan 1947
Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.

Ale Torg • Tel 0303-33 67 30
handelsbanken.se/sparguiden

Sarah och Charlotte, privatrådgivare


