
 

 

 

Ett projekt från Rotary Doctors Sweden - söker stöd från en Rotaryklubb 

Namn: Projekt mot jiggers i KIMARAN-byn i Amoka ward i västra Kenya  

 

 

Bakgrund: 
Jiggers är en sandloppaparasit och dess larver angriper fötter och 
händer, speciellt på barn men också vuxna. Larverna borrar sig ner runt 
naglar, på andra delar av fötter och händer. Det resulterar i att det göra 
mycket ont att gå och ibland använda händerna, så barn slutar att gå till 
skolan och vuxna har svårt att jobba. Rotarys jeepläkare möter ofta 
patienter med jiggers. Dessa patienter behöver behandlas under tre 
dagar i sträck så därför behöver en speciell kampanj genomföras.  
 
Målsättning:  
Att bota 80 personer som har jiggers och bekämpa parasiterna i deras 
boendemiljö.  
 
Projektinnehåll: 
I Kimaran byn har cirka 80 personer identifierats som behöver 
behandling. Volontärer från Amoka jeeplinjeklinik och jeeplinje personal 
kommer att under en lördag/söndag och måndag genomföra 
kampanjen. Patienterna får då sitta med fötterna i en vätska någon 
timme alla tre dagarna och efter varje gång så kommer volontärerna att 
klämma och skära ut lopplarverna. Samtidigt lär man ut hur man ska 
hålla hus och gårdar rena, samt delar ut tvättmedel för att alla ska 
kunna göra om sina lergolv i husen och blanda tvättmedel med lera som 
håller jiggersloppan borta. Alla som behandlas får dessutom ett par skor 
för att skydda mot fortsatta jiggersangrepp.   
 

 

       
Bilder från tidigare kampanjer mot jigger. Behandling av jiggers-larven.  

 



 

 

Budget: Svenska kronor Jiggers infekterade fötter.  

 

Behandling; 
rengöringsmedel, 
medicin, kirurgiska blad, 
tvål, handskar, etc. 

3 000 

Skor 2 700 

Kostnader för 
volontärer och personal 
3 dagar, lunch och fika, 
transporter 

6 800 

Planering, kontroll och 
uppföljning 

1 000 

Totalt 13 500 

 

Implementering och tidsperiod: 

Projektet leds av den fältkoordinator som Rotary Doctors har anställd. Hon genomför projektet 

tillsammans med volontärer och personal, eventuellt kommer en svensk läkare att vara med.  

Fältkoordinatorn tar också bilder under alla tre projektdagar och sammanställer en rapport vilket 

inkluderar en finansiell rapport.  

Projektet kan implementeras när finansiering har säkerställts.    

Uppföljning och rapportering: 

Klubben får en rapport med exakt antal personer som behandlade och information om de aktiviteter 

som genomförts. Rapporten innehåller också exakta kostnader i enlighet med budgetposterna. Foton 

kommer också att skickas till klubben.  

     
Från en tidigare jiggerskampanj, information om att göra ”jiggersfria-lergolv”.  

 

 

 

  


