
SKÄNK MATERIEL TILL KONGO
Bananlåda Kongo
Equmeniakyrkan stöder samarbetspartners (sjukvårdsinrättningar, kyrkor och skolor) i de 
båda Kongorepublikerna genom sändningar från biståndsorganisationen Human Bridge, 
som har ett stort lager med sjukvårdsmateriel i Holsbybrunn, utanför Vetlanda. 
 
Materiel som Human Bridge ej tillhandahåller, men som efterfrågas i de båda Kongo, 
främst förbandsmateriel och babypaket, tar Equmeniakyrkan emot i sin nyinrättade depå i 
Ekenässjön (norr om Vetlanda).

Containers packas i Holsbybrunn och transporteras med båt till Matadi eller Pointe-Noire 
och slutligen med bil inåt landet där materielen fördelas till de platser de är avsedda för. 
Främst handlar transporterna om materiel till systerkyrkorna CEBU och CEC i Kongo Kin-
shasa och EEC i Kongo Brazzaville, samt det ekumeniska sjukhuset IME.

Förslag på materiel att skänka

Babypaket
• En filt (mint 70×80 cm)
• En frottéhandduk
• En tvättlapp
• En barntvål (ej flytande)
• Tre tygblöjor (70×70 cm)
• Två bodys stl 56-68 eller skjortor/tröjor 

och byxor (helst mönstrade eller i färg)
• En tröja eller kofta
• En mössa i samma storlek som kläderna
• Ett par sockar
• Fyra säkerhetsnålar till tygblöjorna

Lägg allt utom säkerhetsnålarna på filten, 
vik ihop till ett paket och fäst med nålarna. 
Varje paket med innehåll läggs i lämpliga, 
helst återförslutningsbara påsar.

Fyll lådan med endast babypaket!

Förbandsmaterial
Bindor rivna av gamla lakan, bredd 5-12 cm, 
Remsor kortare än ca 1 m klipps till kompresser. 
Även färgade påslakan kan användas.  
Remsorna rullas hårt till färdiga bindor.  
Kompresser, t ex 25×25 cm nedvikta till 5×5 cm.

Lägg bindorna och kompresserna i mindre, 
helst återförslutningsbara, påsar.

Fyll lådan endast med förbandsmaterial!

Lakan och Handdukar
Lägg lakan och handdukar som kan användas vid sjukhusen i t ex en bananlåda och skriv antal 
och innehåll på lådan.

Fyll lådan endast med lakan och handdukar.

Fraktkostnad
För att räkna ut kostnaden från Ekenässjön till destinations-
orten i Kongo: Ta volymen gånger (4400 kr) så får ni fram 
kostnaden, (t.ex. 0,25 x 0,40 x 0,50 x 4400 kr=220 kr). En 
bananlåda är ca 0,05 m3 och kostar 220:- i frakt. Vår för-
hoppning är att ni vill sända in motsvarande summa för att 
täcka frakt och försäkring. Pengarna sätts in på Equmenia-
kyrkans bg 397-4615. Märk talongen med kontonr: 44040.

Packa i kraftiga kartonger (hanterbar storlek, gärna 
i bananlådor). För att kartongerna ska kunna staplas 
under transporten bör de vara välfyllda. Tygsäck/
Ikeakasse eller liknande som omsluter innehållet i 
kartongen är att rekommendera. Tänk på att hela 
säckar/kassar kan återanvändas av mottagaren. 
Märk vad lådan innehåller och antal.

Idrottsutrustning
• Fotbollar 4 och 5
• Fotbollsskor, gärna stl 39-43
• Matchställ mm

Även utrustning för volleyboll och basketboll 
är välkommet.

Adress och kontaktperson:
Equmeniakyrkans materialdepå
c/o Bröderna Anderssons Industrier AB
Forngatan 2
574 50 Ekenässjön

Stig Sennerstrand,  
0705-56 17 26 (gärna via SMS)
sennerstrand@telia.com 

Läs mer på:
equmeniakyrkan.se/sjukvardsmateriel


