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JULKLAPPAR SOM GÖR NYTTA 

Alternativa julklappar 

Mera prylar som inte behövs eller en alternativ julklapp till någon du tycker om? Välj dina 

alternativa julklappar här nedan. För beställning skicka mail till info@rotarydoctors.se el-

ler klubben kan ha en lista på som cirkulerar på klubbmötena som kan skickas in till 

info@rotarydoctors.se. Beställningarna behöver vara inne senast den 13 december. Betal-

ningsinformation kommer med utskicket av gåvobevis.  

1. Extra gröt till undernärda barn 

Istället för julgröt behöver många barn där Rotarys Läkarbank är 

verksamt extra proteinrik gröt för att de är undernärda De kan ha 

varit sjuka, just fått ett syskon och inte längre får bröstmjölk eller 

maten i familjen räcker helt enkelt inte till för alla. Med undernäring 

kommer sjukdomar lättare, så det är viktigt för små barn att snabbt 

komma upp i vikt, då behöver de gröt.    

För 120 kr får ett undernärt barn gröt i 3 månader för att 

komma upp till en stabil normalvikt. Du får ett fint gåvobevis á 

120 kr att ge bort i julklapp. 

 

2. Vaccinationer ett långsiktigt skydd 
I vissa områden där Rotary Doctors arbetar har bara tre barn av 

tio blivit vaccinerade. Det är för långt att gå till vaccinationsklini-

kerna och föräldrarna har inte kunskap om vikten av att vacci-

nera sina barn. Därför kör Rotary Doctors ut med en jeep lastad 

med vaccin och personal till avlägsna byar för att vaccinera 

barn. Samtidigt utbildas lokala volontärer som kan förklara för 

föräldrar varför vaccin räddar liv. Det är en bra investering för ett 

långsiktigt skydd.  

För 100 kr bidrar du till att 10 barn blir vaccinerade. Du får 

ett fint gåvobevis á 100 kr att ge bort i julklapp. 
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