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En kvinna visar stolt upp sin nya latrin!

Maj 2019

Latrinprojekt bidrar till bättre hälsa
Stöd Rotary Doctors:
DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD:

10 kr Ett barn går till tandläkaren
15 kr Malariatest och mediciner
75 kr Stödja en familj att
bygga en latrin
80 kr Antibiotika till tio barn
som har luftvägsinfektioner
150 kr Babygröt till ett
undernärt barn för att det
ska gå upp i vikt
2 500 kr En månads barn–
och mödravård
15 000 kr En skyddad källa
30 000 kr En egen läkare

215 latriner! Tack till alla som bidrog
till Påskgåvans latrininsamling, 16 120
kr betyder latriner till 215 familjer.
Jobbet är redan på gång. Under våren
påbörjades projektet i 2 byar, vilket är
lite fler familjer än 215, totalt 430 familjer. Så mer stöd behövs!
I många byar där Rotary Doctors är
aktiv så går folk fortfarande ut på fält
Bymöte för att planera för utomhustoaletter!
och i buskar för att göra sina behov.
Det blir det väldigt ohygieniskt, så att börja
använda utomhustoaletter, latriner, är viktigt för hälsan. En bra metod att motivera till
detta kallas för ”Open Defecation Free Villages”.
Det första steget för byborna är att förstå hur mycket avföring det blir runt byn och att det
sprider sjukdomar. Det andra steget är att motivera och stödja byborna att själva bygga
sin egen enkla latrin, men en som uppfyller vissa minimikrav, stort hål, övertäckt med
lock, några sorts väggar och dörr, samt möjlighet att tvätta
händerna. Tredje steget är att alla i byn ska känna att man
måste vara med, det blir en tävling — ett visst socialt
tryck. När alla har en latrin som är godkänd blir byn utropad till ”Open Defecation Free Village” (ODF—ungefär en
by där man inte gör sina behov i det fria längre) och man
får diplom och firar vad man uppnått tillsammans.
Förra året stödde Rotary Doctors två byar att bli ODF
byar, i slutet av april började det nya projektet i Manyata
och Block-4 byarna. Snart ville dock grannbyarna vara
med så de har också blivit inbjudna till motiveringsmöten
Hålet är grävt, väggar ska byggas.
och kommer att få stöd. Nu i maj byggs det latriner i
byarna och i juni eller juli kommer ”kontrollanterna” för
att se om byarna kan utropas till ODF byar. Namnen på de som bidragit till Påskgåvan
hittar du på sidan: www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/paskgava/.

Bli månadsgivare för
Påskgåvan—till näringsrik gröt
Rotary Sveriges
humanitära insatser Tack till alla bidragsgivare till Påskgåvan. Gåvorna, totalt 5 455 kr, finansierar den näFör att bli månadgivare för
Rotary Doctors,
U-fonden och Shelterbox
gå du in på
www.rotaryhjalper.se

ringsrika gröt som 45 undernärda barn behöver i två till tre månader för att komma upp i
normalvikt. Varje månad kommer 30 nya undernärda barn till Rotary Doctors kliniker, så
det räcker för alla undernärda barn som kommit under maj och kommer under halva juni!
Alla gåvogivare hittar du på sidan: www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/paskgava/

Av ditt bidrag går hälften
till Rotary Doctors och en
fjärdedel var till U-fonden
och
ShelterBox.

De största gåvogivarna i mars var: Uppsala-Glunten Rotaryklubb 39 000 kr, Sävsjö Rotaryklubb 30 000 kr, Falkenberg Herting Rotaryklubb 28 491 kr.
De största gåvogivarna i april var: Västervik Arkipelag Rotaryklubb 28 796, Vadstena Rotaryklubb 10 000 kr, Växjö Rotaryklubb 10 000 kr. Tack till dessa och alla andra som
stödjer Rotary Doctors!

Stöd från klubbar
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