Partnerförslag Kenswed Hospital 2020

Vill ni göra en verklig skillnad för utsatta och fattiga personer
som saknar tillgång till mödra- och hälsovård i Kenya?

Läget i världen är minst sagt oroligt, vilket gör att vi tillsammans måste samarbeta både
lokalt och globalt där samhällen brister. Detta berör alla FN:s globala mål, men för oss i
synnerhet, mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 5 Uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt. Här kommer därför ett partnerförslag på hur ni,
tillsammans med oss, kan vara med och möjliggöra mödra- och hälsovård för personer
som på grund av fattigdom inte annars har någon som helst möjlighet att få hjälp med
mödravård, förlossningar och hälsovård i Kenya.
Vi hoppas att ni tillsammans med oss vill göra en verklig skillnad!
Jonas och Måns

Om Zelmerlöw & Björkman Foundation
Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) är en insamlingsstiftelse som grundades av
artisten Måns Zelmerlöw och F.d. tennisproffset Jonas Björkman 2013. Vi stärker utsatta
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ungdomar i Afrika, hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning.
Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap, vilket ligger helt i linje med
flera av FN:s Globala mål och i synnerhet mål nummer 4: God utbildning för alla.
Tillsammans med lokala partners identifierar vi unga i slummen och hjälper dem att
utbilda sig, hitta sina talanger och drivkrafter, så att de kan påverka sin egen framtid. För
Zelmerlöw & Björkman Foundation är det viktigt att nå de allra mest utsatta ungdomarna i
de områden vi är verksamma. Därför har vi ett extra fokus på flickor och unga kvinnor. De
är inte ofta bara de mest utsatta utan även de med mest potential till en positiv förändring
som ger effekter även för deras familj och lokalsamhälle.

Kenswed
Zelmerlöw & Björkman Foundations huvudfokus under de närmaste åren är något som vi
kallar Kenswed-modellen. Kenswed-modellen tog sin början i Ngong Hills, Kenya, med
gymnasieskolan Kenswed Academy som byggdes och öppnades 2012 av vår partner,
Global relations, tillsammans med Isaac Macharia, maratonlöpare och verksamhetschef på
Kenswed. Sedan 2014 är Zelmerlöw & Björkman Foundation huvudfinansiär till Kenswed
Academy och alla kringliggande satsningar för att skapa trygghet, hälsa och hopp för
ungdomarna som går på skolan.
Eleverna på Kenswed Academy kommer från mycket fattiga och utsatta hemförhållanden
eller är hemlösa. För att de ska kunna fokusera på sina studier finns ett stort behov av att
skapa välmående, trygghet och god hälsa. Tillsammans med lokala partners tittar vi på de
behov av basala tjänster som finns hos våra elever och i vissa fall även samhället
runtomkring. Exempel på detta är det internat vi byggde vid skolan 2017. Idag bor 135
flickor på internatet och vi bistår även med boende till de pojkar som är hemlösa. Andra
exempel på hur vi arbetar med hörnstenen hälsa är att vi investerat i tillgång till rent
vatten, mat till alla elever, närhet till en kurator och att vi 2019 tillsammans med Lööf
Foundation, Rejlers AB, Lisa Reljer och Global Relations startade upp Kenswed Hospital
för elever och närområdet.

Kenswed Hospital
Vår senaste investering är Kenswed Hospital som öppnades i juli 2019. Kenswed Hospital
kommer till en början att fungera som mödra- och hälsovårdscentral för våra elever och
det lokala samhället, då behovet av både förebyggande kunskap och hälsovård är mycket
stort. Vi har tills idag haft tre förlossningar och hoppas på att kunna ta hand om fler
framöver då vi även har tillgång till en mobil MC ambulans som kan hämta upp patienter.
De flesta av eleverna och samhället runt omkring har aldrig haft tillgång till någon form av
hälsovård tidigare och vi hoppas på detta sätt kunna öka antalet kvinnliga elever som tar
examen från Kenswed Academy samt förbättra hälsan i skolan och samhället i ett vidare
perspektiv. Här kan du läsa en kort rapport om Kenswed Hospitals först år:

https://zbfoundation.se/forsta-aret-med-kenswed-hospital-2019-2020/.
I dessa Covid-19 tider jobbar personalen på Kenswed Hospital för att se till att vara väl
förberedda genom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla sig själva samt
allmänheten skyddade mot Covid-19 och för att minska den potentiella spridningen. En av
sjukhusets sjuksköterskor, Jackline, genomgick en säkerhetsträning under
hälsovårdsministeriet och har efter detta utbildat resterande personal som nu är medvetna
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om de viktiga säkerhetsåtgärderna. Material såsom ansiktsmask som täcker hela ansiktet
och handskar finns på plats samt tvål och handsprit. Sjukhuset delar även ut
ansiktsmasker och tvål i slummen tillsammans med information om covid-19 oc hur
personer bör skydda sig. Varje patient som besöker sjukhuset måste ta tempen samt
tvätta händerna innan man kliver in på kliniken. Personer med feber och hosta isoleras i
utsedda rum och blir senare, i en utsedd statlig anläggning, undersökta av en utbildad
läkare som har blivit tillsatt av landets regering. Man har även sett till att det ska finnas de
nödvändigaste resurserna för att förlösa barn på kliniken.

“On January 11, 23:17, a healthy baby boy named Brave was born at Kenswed Hospital . The
first ever baby born there! Whitney, the mother, said she found out about the Kenswed
Hospital just by passing it one day when she was 7 months pregnant as she lives in the rural
area. She had been on previous checkups during her pregnancy at other facilities but felt
that our clinic was clean, welcoming and that our
staff really took their time with her which made her
feel seen and cared for. During the day of her
delivery, her water broke, and labor pains had
started, so she had a short walk to Kenswed
Hospital to give birth. She said the staff was very
attentive to her and her needs. When It came time
to push, she pushed five times and the baby came
out. She said she didn’t feel too much pain during
the delivery because our staff were surrounding her
with support. Once baby Brave came out, He cried
right away, and they placed him on her stomach.
They took Brave to clean and checkup and he was
healthy. Whitney says giving birth at Kenswed
hospital was the best experience of her life .”

Partnerskap
Vi är i stort behov av partners som tillsammans med oss och befintliga partners vill vara
med och möjliggöra driften av Kenswed Hospital.
Alla gåvor och bidrag gör en enorm skillnad. För tillfället ligger den mycket tajta
årsbudgeten för Kenswed Hospital på omkring 600 000 kronor.
Nivåer:
• För 200 000 kronor om året blir ni en av Kenswed Hospitals tre huvudparters. Ni
får då tillgång till korta rapporter varje vecka och en stor insyn i det arbete som
görs på sjukhuset.
•

För 50 000 kronor bidrar ni till en hel månads driftkostnad för kliniken. Ni kommer
då få rapporter en gång i månaden och kan exponera er som partner till Kenswed
Hospital.

•

För 10 000 kr blir ni en Kenswed Hospital vän och bidrar till att sjukhuset kan ta
emot fler patienter som står utan möjlighet till vård annars.
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Alla gåvor, stora som små, gör en stor skillnad och möjliggör välbefinnande för många fler
människor- och detta är personer som aldrig annars skulle få tillgång till mödravård,
förlossningsvård eller mediciner i annat fall. I driftkostnaden ingår personalkostnader,
mediciner, testning, transport vid akut behov, el, vatten mm.
Vi skräddarsyr självklart vårt samarbete, storlek och långsiktighet i partnerskapet avgör
synlighet, aktivering och inflytande. Målet är att det vi skapar i samarbetet ska ge er
stoltare medarbetare, nöjdare kunder och kvalitativ sjukvård för utsatta människor. För
Zelmerlöw & Björkman Foundation har det alltid varit otroligt viktigt att kunna följa varje
krona hela vägen och se skillnaden den gör för ungdomarna i våra program. Genom detta
samarbete skulle ni få en unik kontroll på hur just era pengar gör skillnad på Kenswed
Hospital. Zelmerlöw & Björkman Foundation innehar 90-konto och kontrolleras därför av
Svensk Insamlingskontroll.
Se en film från Kenswed Hospital här: https://www.youtube.com/watch?v=kQ3sJc_vyQ0
Se en film om ZBF här: https://www.youtube.com/watch?v=5y5Q23TltyA
Så vad säger ni, vill ni följa med oss hela vägen ner till Kenswed Hospital?
Varma och hoppfulla hälsningar,
Magdalena Jennstål
Generalsekreterare
0735–056324
Magdalena.jennstal@zbfoundation.se
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