Således drog Emmanuel igång en insamling för att
samla in medel för att kunna köpa gymutrustning
till ett värde av totalt 1 237 euro. Drygt 13 000
kronor, ett mål som i skrivande stund redan har
nåtts i och med att ungefär 17 000 kronor samlats
in. ”Folk var så generösa, och det tog mindre än
två veckor att nå målet som dock bara gällde för att
kunna få till stånd ett grundläggande utomhusgym
med miniminivån av utrustning. Med de extra
pengarna kan jag nu uppgradera till bättre kvalitet
och lägga till mer utrustning än planerat initialt”
berättar Emmanuel.
Bara början…
Med andra ord går det fortfarande att skänka
pengar till detta initiativ via webbsidan gofundme,
även om folk tenderar att skänka mindre när ett mål
med en insamling redan har nåtts. ”Det är skälet
till att vi nyligen lanserat en insamling via Patreon
crowdfunding som startar på 10 kr i månaden för
långsiktigt ekonomiskt stöd” säger Emmanuel, som
ser utomhusgymmet i Lund som början på något
mycket större. Webbsidan thehouseofstrength.org
finns redan, därtill en Facebook-sida som går att
hitta genom att söka på just House of strength.
”Jag är övertygad om att vi kommer hitta en
väg runt alla snåriga legala aspekter och kunna
hitta en modell för andra utomhusgym på andra
sjukhus” låter Emmanuel hälsa, samtidigt som han
avslutningsvis önskar tacka överläkare Vladimir
Lazarevic och alla andra underbara vårdgivare på
hematologen #3 på Skånes Universitetssjukhus.
”Jag vill tacka dem för sitt stöd till mig, och även
tacka alla läsare av Haema för att ha läst denna
intervju! Förhoppningsvis är ni villiga att sprida
ordet om våra insamlingar samt övriga länkar som
nämns i denna text. Tack för idag!”.
Intresserad av att få mer information om det
spännande arbete som Emmanuel driver och som
vi på förbundet absolut tycker är värt att stötta?
I såna fall är du varmt välkommen att kontakta
undertecknad på christian@blodcancerforbundet.
se. Så ser jag till att leda dig rätt bland alla de länkar,
insamlingar och webbsidor som omnämns i denna
artikel. Stort tack på förhand för intresset!
Christian Pedersen
Blodcancerförbundet
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EN SANN
INSPIRATION
Jag har bara träffat Ahmed Al-Djaber
vid ett fåtal tillfällen, men ibland
krävs det inte mer än så för att förstå
att man har att göra med en speciell
människa med hjärtat på rätt plats.
Visst är alla speciella på sitt eget sätt,
men det är ändå någonting särskilt
med denne unge läkarstudent som
särskiljer honom från oss övriga lite
grann. Något som dels beror på hur
Ahmed är som person, men även på
grund av den allvarliga blodsjukdom
han lever med.
Redan som barn
”Jag är en person som verkligen brinner för
medicin, utbildningsfrågor och jag älskar att jobba
med människor, speciellt med barn och ungdomar.
Intresset för hematologi började tidigt då jag som
treåring diagnosticerades med den hematologiska
blodsjukdomen sicklecellanemi” berättar Ahmed
på sitt lugna och metodiska manér. Han förklarar
vidare att sjukdomen ger allvarliga komplikationer
som kan vara direkt livshotande, och att kunskapen
inom svensk sjukvård är ytterst begränsad. ”Därför
var det viktigt för mig att redan som barn forska
om min sjukdom. Det är där mitt intresse för
hematologi grundar sig”.
Ett stort ansvar att få som barn, vilket Ahmed också
håller med om. ”Det var tungt, men det ansvaret
gjorde mig till den jag är idag. Att kämpa och
aldrig ge upp var och är viktigt för att jag ska kunna
leva ett så normalt liv som möjligt” säger han och
nämner därefter en gammal videoinspelning från
när han som femåring leker läkare på lekterapin.
”Det var nog där, i Södersjukhusets korridorer,
som drömmen om att en dag bli läkare började. 18
år senare så studerar jag på läkarprogrammet vid
Göteborgs universitet och i januari är det dags att
ta min examen, tiden går fort!”.

