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När jeeplinjeteamet i Mumias har haft hälsoundervisning i
skolor har man upptäckt att cirka två hundra barn vid två
olika skolor har stora besvär med svampinfektioner.
Svampinfektioner utvecklas ofta när det är varmt och fuktigt, och när barn sitter tätt som de gör i skolan.
Dessa barn behöver extra behandling—och alla på en
gång så att de inte smittar varandra igen. Behandlingen
är ofta utvändig men ibland behövs också annan medicin. Jeeplinjeteamet planerar nu en hälsokampanj vid
dessa två skolor. Kostnaden är 4 000 kr. Är det någon klubb som kan stödja denna kampanj hör av er
till kansliet. Snabb feedback från insatsen utlovas.
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Svampinfektion i hårbotten

Fler får rent vatten
I slutet av augusti blev ännu en täckt källa klar. Denna
gången Siwidkällan finansierad av Enköping Trögden Rotaryklubb. En täckt källa kan man alltså bygga där det finns
dagvatten. Denna källan ger vatten till 78 hushåll I mitten
av september anordnades en officiell överlämningsceremoni. Det är en viktig överlämning av ansvar till byns vattenkommittén som ska svara för skötsel av källan.

Se verksamheten i Kenya med egna ögon
Under en vecka i september har en grupp Rotarymedlemmar med anhöriga upplevt Rotary
Doctors verksamhet på plats. Rotary Doctors koordinatorer i Kenya har anordnat programmet och visat upp
brunnar, byggnationen av en täckt källa, hälsokliniker
vid jeeplinjerna och hälsoundervisning i skolor. Flera
av resenärerna åker först till Rotary Doctors verksamhet och reser sedan till ett semestermål i Kenya. Två
resor till är planerade för Rotarymedlemmar i november och januari. De är dock redan fullbokade.
Finns det fler intresserade medlemmar planerar vi att
anordna en resa i mars/april 2019. Hör av er till kansRotarymedlemmar besöker bygget av en
liet om ni är intresserade (se e-postadress och teletäckt källa
fonnummer nedan).
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De största gåvogivarna i juni månad var: Nässjö Rotaryklubb, 85 000 kr, Uddevalla
Byfjorden Rotaryklubb, 71 185 kr och Göteborg Gamlestaden, Bjuv och Torsås
Bergkvara Rotaryklubbar, 30 000 kr var.
De största gåvogivarna i juli månad var: Gnosjö Rotaryklubb, 30 000 kr, Lund Ideon
Rotaryklubb, 15 973 kr och Åstorp Rotaryklubb, 9 421 kr.
De största gåvogivarna i augusti månad var: Falkenberg Hertig Rotaryklubb, 52 536
kr, Finspång Rotaryklubb, 30 000 kr och Landvetter Råda Rotaryklubb, 14 000 kr.
Tack till dessa och alla andra som stödjer Rotary Doctors!
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn. Tel: 0383-46 74 80.
Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722 www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.

