
Tilbud om foredrag 
Få nogle inspirerende timer 
med stof til eftertanke.  
 
Få en god og stærk oplevelse, 
samtidig med at du hjælper 
mennesker i Vest Afrika. Med køb af 
foredrag støtter du/I organisationen 
Masanga.dk og sundhedsarbejdet i 
Sierra Leone.  
 
 
MASANGA – 
CREATING LIFE  
Verdens mindste projekt 
med verdens største 
vision.  

 
Masanga hospitalet er et udviklingsprojekt skabt via relationer 
fra hjerte til hjerte. Vi har fokus på bæredygtighed ved at satse 
på uddannelse af lokalbefolkningen til at varetage projektet 
selv i fremtiden. Sierra Leone er et af verdens fattigste lande. Efter en 
borgerkrig er landets sundhedsvæsen i dårlig forfatning, og det er nødvendigt 
med hjælp udefra for at få det på benene igen. Masanga hospitalet blev ødelagt 
under krigen, men er på dansk initiativ genetableret som alment hospital.  
 
Vi har plads til 100 indlagte patienter med cirka 4.000 indlæggelser og 20.000 
ambulante behandlinger årligt. Siden 2006 er der foretaget 200.000 
behandlinger, lige fra brækkede lemmer til fødsler og kirurgiske operationer. 
Samlet er projektet tilført værdi for 45 mil DKK.  
 
Der er skabt en sygeplejeskole, en sundhedshjælperuddannelse samt et 
kirurgisk træningsprogram, som uddanner læger og andre sundhedsarbejdere i 
basal livreddende kirurgi. Projektet har 170 ansatte og ca. 200 studerende. 
Hospitalet har tilknyttet en række mindre virksomheder – skrædderi, cykel- og 
tømrer værksted – der forsøger at skaffe midler til hospitalet.  
 
 

Ebola udbruddet har nødvendiggjort, at for at beskytte sikkerheden og helbredet 
hos de lokale medarbejdere og hos de udsendte, har man sat hospitalet på 
standby, og alle udsendte medarbejdere er kaldt hjem. De lokale medarbejdere 
deltager i kampen mod ebola med undervisning, ambulancedrift, koordinerende 
indsatser og data indsamling. Der er forsat brug for støtte til projektet, og din 
hjælp har stor betydning for at redde liv og medvirke til at skabe udvikling. 
 
 

Book en fortæller 
Hvem fortæller: Man kan få mulighed for enten at booke Peter Bo 
Jørgensen til hans fortælling eller høre fra en af de udsendte frivillige, der 
fortæller om deres oplevelser og om livet i junglen.  

 
Peter Bo Jørgensen, kirurg og 
bestyrelsesformand for Masanga.dk 
– et hospital i Sierra Leone.  
 
Peter Bo er i dag formand og ildsjælen 
bag den danske afdeling af 
støtteorganisationen bag Masanga 
hospitalet i Sierra Leone i Vestafrika. 
Du får Peter Bos meget personlige 
beretning om hvordan han tog 
initiativet til verdens mindste projekt 

med verdens største vision – og om at svømme mod strømmen. Peter Bo 
Jørgensen fortæller om Masanga, som siden 2006 er bygget op fra at være en 
ruin til at være et fuldt kørende hospital med 170 medarbejdere og 100 
sengepladser. 
Peter Bo er kirurg med privat klinik i Tåstrup, og han kickstartede projektet med 
at donere alt sit gamle klinikudstyr til hospitalet. Du får Peter Bos meget 
personlige beretning om verdens mindste hospital med verdens største 
ambition, om ebolaen lige nu og Masangas planer for fremtiden.  
 
Få besøg af en frivillig, frivillig dansk udsendt til Masanga hospitalet. 
En frivillig fortæller historier og erfaringer fra livet i junglen og deres personlige 
tilknytning til projektet.  
 
Skriv til os for at høre nærmere om priser og muligheder. 
 
For mere info: www.Masanga.dk              Kontakt: fundraiser@masanga.dk 


