
TACK till alla givare: 

Jigger/skabb: Årjäng, Karlstad, Uppsala-Aros, 
Ystad-Tornväktaren, Gislaved Rotaryklubbar, 
samt Bo Bergman och Samuel, samt Lena 
Berbes. 
Egen läkare: Sölvesborg, Torsås-Bergkvara, 
Ödeshög, Jönköping, Göteborg-Gamlestaden 
Rotaryklubbar, Karlshamns Inner Wheel, Jan 
Lindblad, Annica Portland-Bengtsson, Helene 
Johannson samt Sigyn Nilsson Broberg. 

JIGGERS/SKABB OCH EGEN LÄKARE
2:a kvartalets Upprop under 30-års jubileet 

Feedback om hur pengarna har 

använts



- 484 personer fick jiggersbehandling i 

fyra olika byar. 

- 418 var barn under 14 år. 

- Dubbelt så många pojkar som flickor 

behandlades.  

- Alla fick information om hygien, 
speciellt pojkarna. 

- 484 personers behandling á 50 kr, blir 

42 400 kr, så lite mer än vad som kom in, 
under kvartalet. 

Det kan vara svårt att 

gå när man har 

jiggersinfekterade

fötter. 

Barn och vuxna på 

rad för behandling i 

en vätska med 

väteperoxid, första 

dagen. 

Bidragen till jiggers- och skabbprojekt 

uppgick till 39 930 kr.

Det första projektet som genomförts för 

pengarna som samlats in för jiggers- och 
skabbekämpning användes i maj och augusti.



Alla måste sitta tre 

dagar med de utsatt 

kroppsdelarna i 

väteperoxid. 

Då dör jiggersparasiterna. 

Efter varje gång skärs eller 

karvas parasiterna ut. 

Tredje dagen 

med fötter 

och ibland 

händer i 

vätska



För att få bort parasiterna i 

bostäderna så blandas 

tvättmedel och koskit med 

lera, och sprids ut på 

lergolven. Därför delas 

tvättmedlet OMO ut. 

Sen få också alla som 

behandlats skor. 

Shadracks familj 

fick behandling 

och nya skor. 



Här får familjen Caroline Okumus 

behandling. 

Mamma och fem barn.  



Silvanus Wesonga som kom och 

gick hem nöjd och glad efter tre 

dagars behandling med ett par 

nya skor.  



Egen läkare: 104 100 kr 
samlades in.

Pengarna som samlats in för 
läkare har används för en 
av läkare som var nere i juni, 
samt för tre läkare som ska 
åka till Kenya under hösten i 
sex-veckors perioder.

 Läkaren i juni var Adina Flaschner, trea 

från vänster, här med sitt team och ett 

tandläkar- team. 



Adina reagerade också på att 

så många hade jiggers eller 

andra parasiter för att de 

saknade skor.

Bland sina egna vänner, på sin 

Facebooksida samlade Adina 

in 6 500 USD (mer än 58 000 kr) 

till skor för barn. 

Hon och jeeplinjeteamet 

kunde sedan ge skor till 

nästan 3 000 barn vid olika 

skolor!



TACK IGEN TILL ALLA SOM STÖDJER 

ROTARY DOCTORS! 

Läs också på hemsidan, om feedback:

- https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-

klubb/feedback-om-uppropen-under-30-ars-jubileet/

Om nya uppropet för tredje kvartalet:
- https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-

klubb/rotary-doctors-30-ars-jubileum/

https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/feedback-om-uppropen-under-30-ars-jubileet/
https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/rotary-doctors-30-ars-jubileum/

