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Advokat Hans Frederik Dydensborg, er leder af organisationen Global Medical Aid, og han er dybt 

taknemmelig for de i alt 48.000 penicillin-behandlinger som Esbjerg-virksomheden 2care4 har 

doneret til det hårdt plagede afrikanske land, Burundi. Dydensborg er flankeret af Karsten 

Christensen, 2care4 Generics (t.v) og adm. direktør Ulrik Rasmussen (t.h), 2care4 Group. Foto: Ken 

Mathiesen 

Esbjerg-virksomheden 2care4 har netop doneret 48.000 behandlinger med penicillin til et 
af verdens absolut fattigste lande, Burundi i Afrika. 
25 feb. 2021 kl. 18:48 

 Kopier link adressen: 

 
Ken Mathiesen KMA@jv.dk 

ANNONCE 
ADVERTISING 

Esbjerg: Der er tusindvis af kilometer fra Esbjerg til Burundi i det centrale Afrika, men alligevel 

ikke længere end virksomheden 2care4 i forstaden Sædding kan gøre en potentiel livsvigtig 

håndsrækning til det hårdt plagede afrikanske land med en donation af medicin svarende til omkring 

48.000 penicillinbehandlinger. 

Donationen sker via organisationen Global Medical Aid, som sikrer medicin og hospitalsudstyr fra 

Danmark til flere tredjeverdens lande efter mottoet, ”Det er en lille indsats, som gør en enorm 

forskel”, og organisationens leder, advokat Hans Frederik Dydensborg, lægger ikke skjul på, at 

donationen er ekstremt vigtig for modtagerne i det centralafrikanske land. 



ANNONCE 
Gå til artikel 

Årtiers spændinger 
Mange vil måske huske de brutale billeder fra Burundi for omkring to årtier siden, hvor omkring 

300.000 mennesker blev dræbt i forbindelse med borgerkrigen mellem landets to store etniske 

gruppering, hutuerne og tutsierne. Siden har der løbende været alvorlige spændinger i landet, som 

ikke alene betegnes som ”Afrikas blødende hjerte” – det er også blandt de absolut fattigste på det 

afrikanske kontinent. 

Sundhed i Burundi 

Indbyggerne i Burundi har nogle af de ringeste levevilkår i verden. I den centralafrikanske land er 

der bare en læge per 100.000 indbyggere, og middellevetiden for en mand er 40 år, mens den for 

kvinder er 41 år. 

Omkring seks procent af befolkningen er smittet af AIDS, og kun 78 procent af befolkningen har 

adgang til rent drikkevand. 

- Vi er helt utrolig taknemmelige for denne meget flotte donation fra 2Care4. Det er en donation, 

som gør en kæmpe forskel i et land som Burundi i forhold til bekæmpelse af mange forskellige 

sygdomme – sygdomme, som er banal behandling herhjemme, men som kan være forskellen på liv 

og død i Burundi, fortæller Hans Frederik Dydensborg, som i denne uge har været i Esbjerg for at 

gøre de mange kasser med penicillin klar til afskibning i en 40 fods container. 

ANNONCE 

Medicin skulle kasseres 
2care4, som er ejet af Henrik Jensen og Toke Værndal, har siden stiftelsen for cirka 15 år siden i det 

stille udviklet sig til en gigantisk succes. 

Således har virksomheden, som arbejder indenfor medicinalbranchen med parallelimport af 

medicin, ved organisk vækst i de seneste fem-seks år nærmest fordoblet sin toplinje, så man i sit 

seneste offentliggjorte regnskab hastigt nærmere sig en omsætning på en milliard kroner. Ligeledes 

er indtjeningen også fulgt godt med, og antallet af medarbejdere i hele koncernen sigter mod 350. 

Stadig repræsenterer værdien af medicinen til 48.000 penicillinbehandlinger et pænt stort beløb i 

hundred-tusindkroners klassen, men alternativt skulle medicinen formentlig have været kasseret, 

oplyser Karsten Christensen, der er direktør i datterselskabet 2care4 Generics. 

Han har tidligere arbejdet sammen med Global Medical Aid omkring en donation og fik ideen om 

en ny donation, da han kunne se, at medicinen ellers ville falde for de skrappe europæiske 

holdbarhedsregler. Nu glæder man sig i 2care4 over at kunne gøre god gavn langt væk hjemmefra i 

Afrika. 

 

Vi er naturligvis rigtige glade ved, at vi kan gøre en forskel og gøre nogle andre, som ikke 
er så godt stillede, glade. 

 

- Vi er naturligvis rigtige glade ved, at vi kan gøre en forskel og gøre nogle andre, som ikke er så 

godt stillede, glade, siger Ulrik Rasmussen, administrerende direktør i 2care4 Group. 

Containeren med de 48.000 penicillinbehandlinger vil blive modtaget og håndteret af folk fra 

Burundis sundhedsministerium. 
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