
Riksföreningen för ögonsjukvårds stipendium 2019. 
 

El Salvador: Ett litet land i Centralamerika. 21000 kvadratkilometer stort och med ca 6,4 miljoner 

invånare. Medelinkomstland med stora klyftor mellan fattiga/rika. Utbredd fattigdom speciellt på 

landsbygden. Tropiskt klimat. Bergigt och med många aktiva vulkaner. 

Majoriteten av befolkningen har blandad härkomst från främst ursprungsbefolkningen och 

spanjorer. 

 

Vi två stipendiater: Gladys Diaz Thell och Ulla Göthe reste den 11 september 2019 till 

El Salvador, för att dela ut glasögon till de fattiga, genom organisationen ”Utveckling för alla i 

Centralamerika”. Med oss från Västerås hade vi Agneta Pettersson som assistent. 

Ledaren Nelson Gomez träffade vi på flygplatsen i Amsterdam och reste tillsammans med honom 

över Atlanten. Med oss hade vi 6 stora resväskor med 2500 par glasögon. 

Vi möttes av den lokala hjälporganisationen ”Madre Cria” som ordnat boende åt oss i katolska 

kyrkans gästhem i Zacatecoluca. 

 

12/9 Vilodag efter den långa resan.  Besök i en friluftspark. 

 

13/9 Arbetade i en stad vid Costa del Sol. 314 personer kollade vi synen på. 

 

 

Ulla, Gladys, Agneta, Nelson samt Madre Crias representant. 



Många satt snällt i hettan och väntade på sin tur att få komma in på synkoll. 

 

14/9 Nationaldag. Vi fick åka på utflykt efter ”Routa de las Flores” blommornas väg. 

 

 

15/9 Söndag/vilodag.  Tittade på en parad som gick genom Zacatecoluca. 

 

 



 

 

16/9 Vi arbetade i San Antonio Masahuat. 365 personer undersöktes. 

 

 

17/9 arbetade vi i El Rosario. 348 personer undersöktes utomhus, vi slutade först när det blev 

        mörkt. 

 

 

3 systrar som alla blev nöjda med sina ”nya glasögon”. Kvinnan till vänster är dövstum men med 

hjälp av tecken kunde Gladys prova ut glasögon åt henne också. 



 

18/9 arbetade vi ute på landet utanför El Rosario. Båda dagarna fanns familjeläkare och apotekare 

        med. Allt var gratis för befolkningen. De som bodde längre bort blev hämtade med den gamla  

        amerikanska skolbussen. 270 personer undersöktes. 

 

 

              

19/9 Ledig dag med bad i Stilla havet vid Costa del Sol. 

 

Lunchpaus 



 

20/9 arbetade vi i Mercedes la Ceiba, liten ort uppe i bergen. 115 personer undersöktes. 

        Vi fick låna borgmästarens kontor. 

 

 

 

 

 

21/9 Ledig dag. Världsnaturdagen. Vi köpte in fruktträd, som vi planterade vid ett dagis/fritids, 

        med hjälp av scouterna, 

 

 

 

22/9 Gladys och Ulla tog lokalbussen till San Pedro Nonualco och hälsade på hos familjen som vi 

        bodde hos under vår resa med ”Vision for all” 2014. 

 



23-24/9 Vi tog en kort semestertripp till Antigua, Guatemala före hemresan. 

 

 

25/9 skulle vi resa hem men fick inte komma med på planet till Panama pga konstigt 

        bokningssystem, så det blev en extranatt på hotell nära flygplatsen. 

26/9 fick vi äntligen flyga hem. 

 

När vi var i El Salvador var det regnperiod där men för det mesta regnade och åskade det bara på 

nätterna. Ofta var det 28-30° på dagtid. 

1418 personer hann vi kolla synen på. Ca 1560 par glasögon delades ut (en del fick 2 par).  

Mest var det läsglasögon som behövdes, till de äldre, samt en del minusglas, framför allt till 

skolbarn. 

Överblivna glasögon lämnades till ett hem för krigsinvalider och till ”Madre Cria” så att nästa  

grupp hjälparbetare som kommer dit har lite extra att ta av. 

 

Hjärtligt tack till Riksföreningen för stipendiet! 

 Gladys och Ulla 

 

 

 

 


