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Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i mars månad var:  

Strängnäs-Bisp Thomas, Strängnäs och Mariefred Rotaryklubbar 65 000 kronr, från 

deras gemensamma Elvis konsert, vilket stödjer jeeplinjeverksamheten. Falkenberg Ro-

taryklubbar 27 931 kronor från ”Vi går för vatten” vilket betalar en täckt källa, Gnosjö 

Rotaryklubb 25 000 kronor, Högsby Rotaryklubb 22 054  kronor.  

Tack till dessa och alla andra som stött Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.  E-post: info@rotarydoctors.se        

Swish: 123 288 83 52  Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå för vatten—ett bra sätt att förbättra hälsan!  
Den 6 april anordnar Falkenberg Rotaryklubbar och  

andra organisationer en ”Vi går för vatten” dag. Från 

klockan 12.00 kommer många Falkenbergsbor att gå en 

2,8 km lång poängpromenad och samtidigt stödja  

vattenprojekt i Kenya och ungdomsprojekt i deras egen 

stad. Promenaden är gratis men sponsorer betalar en summa per  

deltagare. En veckan senare, den 13 maj, anordnar Halmstad Rotaryklubbar på samma 

sätt ”Halmstad går för vatten” (se: www.facebook.com/halmstadgarforvatten/). Och i sep-

tember anordnas ett liknande evenemang av Åhus Rotaryklubb.  

”Gå för vatten” har blivit ett roligt och effektivt sätt att nå ut med Rotarys budskap och 

samtidigt gjort att 12 brunnar och 13 skyddade vattenkällor byggts i Kenya och därför har 

mer än 30 000 personer har tillgång till rent vatten varje dag!   

Volontärer gör viktigt uppföljningsjobb!  
Marianne Björk, jeepläkare i Matungu berättar i sin 

blogg om en patient: ”En minnesvärd patient från förra 

veckans mottagning var en 5-årig pojke med mycket svår 

skabb. Han hade en bakterieinfektion som gjort att fing-

rarna var inbäddade i en stor sårskorpa med sprickor. 

Rengöringen var mycket smärtsam och han var ledsen. 

Vi hade tagit kort på förändringarna tidigare och nu ro-

pade han: "mzungu (ungefär ”vitingen”) ska komma och 

blixtra och ta kort så det inte gör så ont". Han kom från 

en mycket fattig familj och han hade inga skor. Efter behand-

lingen fick han ett par skor och fast han fortfarande snyftade så var han glad.  

På denna veckas mottagning väntade jag på pojken, men han kom inte på planerat återbe-

sök. Det är ganska vanligt att patienter uteblir. Man är inte van att ha en kontinuerlig till-

gång till sjukvård utan i stället van att söka den sjukvård som finns när situationen blir 

olidlig. En sån här gång blir fördelarna med vår organisation tydlig. Volontärerna i kliniker-

nas hälsokommitté har upptagningsområdet uppdelat  

mellan sig och vederbörande volontär kommer att söka 

upp familjen och påminna/övertala dem att komma nästa 

vecka.” 

Sista dagen på sitt uppdrag skrev Marianne på sin blogg: 

”Den lilla pojken med såriga händer av en skabbinfektion 

med bakterier kom tillbaka i tisdags. Hans händer var 

läkta, mjuka och fina utan ärr.”  

Läs mer: http://mariannebjork.blogspot.se/ 

Lena Berbres Jansson, 

jeepläkare, Mumias: 

”Idag börjar jag min tredje 
vecka av sex som jeepdoktor 

i Kenya. Det första intrycken 
är hettan, dofterna och ås-
kan på kvällarna. Tuppar 
som gal tidigt, hundar som 
skäller ännu tidigare.   

På dagens mottagning gläd-
jen i en äldre människas 
ögon över att få ett par be-
gagnade glasögon och kunna 
se små bokstäverna igen. 
Barnets förvånade blick då 

den får en tandborste.  

Det meningsfulla i att kunna 
få ihop de olika symtomen i 
det annorlunda sjukdomspa-
noramat och kunna hjälpa till 
med råd och läkemedel.  

Att kunna göra skillnad för 

de människor jag träffar, det 
är glädje och meningsfullt! 

Du som är med och stöder 

detta arbete på olika sätt 
är jätteviktig! Utan detta 
skulle verksamheten inte 
fungera!”  

BLI MÅNADSGIVARE! 

Kan du undvara 100 kr 

per månad? 

Bli Månadsgivare. 

Stöd Rotary Doctors varje  

månad genom autogiro.  

Kontakta kansliet. 

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD: 

10 kr Ett barn får gå till tandläkaren 

75 kr Test och medicin till fem mala-

riasjuka barn 

80 kr Antibiotika till tio barn som 

har luftvägsinfektioner  

90 kr  Babygröt till ett undernärt 

barn i en månad00 kr  Sex myggnät 

mot malaria 

600 kr  Barn– och mödravård under 

en vecka 

Skabbinfekterade händer.  

Marianne tackar volontärer på sin sista  

dag på kliniken 

http://www.facebook.com/halmstadgarforvatten/
http://mariannebjork.blogspot.se/

