
Hälsovård, utbildning i hälsofrågor och tillgång till rent 
vatten ger friskare människor och förbättrar levnadsvillkor. 

Stöd 
Rotary Doctors

Sweden

ROTARY DOCTORS SWEDEN
– bidrar med hälsovård och vatten till många



Så mycket kostar hjälpen: 
10 kr Ett barn får gå till tandläkaren 
15 kr Malariatest och medicin till ett sjukt barn
100 kr    Sex myggnät som skyddar mot malaria
2 500 kr En Kenyansk sjuksköterska som ger barn- och mödravård en månad
3 000 kr Fonden för fattiga patienter under sex veckor
30 000 kr  Kostnaden för att läkare eller tandläkare skall kunna tjänstgöra ideellt i sex veckor
40 000 kr En brunn för en by, vilket blir cirka 150 kr/familj

Det finns också speciella projekt att stödja med konkret återkoppling om vad som uppnåtts.

Rotary och Rotary Doctors Sweden God hälsovård förbättrar levnadsvillkor 
 I partnerskap med lokalbefolkningen bidrar vi med: 

Rotary är ett världsomspännande yrkesnätverk för fred och en bättre värld. För en 
Rotarian är det naturligt att ta ett humanitärt ansvar och aktivt bekämpa orättvisa, 
sjukdom och fattigdom. Genom Rotaryklubbars internationella engagemang 
bedrivs hjälpverksamhet som gör skillnad. Rotary Doctors gör hälsoinsatser på 
den Kenyanska landsbygden i enlighet med Rotarys värderingar. 

• Mobila kliniker där sjuka behandlas 
samt förebyggande mödravård,  
vaccinationer och tandvård ges.  

• Utbildning och kunskap om hygien, 
kost, tandhälsa och hur man undviker 
malaria, HIV och andra sjukdomar. 

• Kunskap så att befolkningen efter 
några år kan ta över ansvaret för  
hälso- och sjukvården i sin egen by. 

Vi sänder ut 
ca 50 läkare 

och tandläkare 
varje år. 

• Nya brunnar och täckta källor som 
ger rent vatten och bättre hälsa, samt 
mer tid över för kvinnor och barn. 



Stöd Rotary Doctors Sweden
Bankgiro: 900-4722
Plusgiro: 900472-2
Swish: 123 288 83 52
Eller använd gåvosidan 
på www.rotarydoctors.se

”Det som imponerar med Rotary Doctors är en 
platt och smidig organisation utan onödig  
administration. Ju mer pengar som samlas in 
desto fler sjuka kan behandlas.” 
Johan Ljungberg, allmänläkare, Halmstad

Stöd mammor 
i Kenya genom 
att köpa våra 

Rotogram 

Rotary Doctors Sweden 
är godkänd för:

www.rotarydoctors.se  |  info@rotarydoctors.se  |  Holsbybrunn  |  Tel 0383 46 74 80  


