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Daniel, koordinatorn från Kenya kommer till Sverige 
Daniel Muruka, Rotary Doctors koordinator i Kenya kommer på Sverigebesök under  

våren. Han ska bland annat vara med på det stora årliga Läkarmötet 22-23 april i  

Holsbybrunn.  

Efter mötet kommer han att kunna besöka några Rotaryklubbar 

som är intresserade av att få en direktrapport från Kenya.  

Är din klubb intresserad av ett besök? Skriv till kansliet, 

mejladress härnedan, och anmäl det. Sen får vi pussla ihop 

ett program med tanke på tider och resmöjligheter. Det kanske 

inte blir möjligt för alla intresserade att få besök. Vi kommer 

också be en del klubbar som vill ha besök att vara beredda att 

ordna logi, kanske hämta eller skjutsa till någon annan klubb i 

närheten.    

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i december månad var: Halmstad, Halmstad Gamletull, Halm-

stad Norreport och Halmstad Tre Hjärta Rotaryklubbar som tillsammans skänkte 

108 923 kr som de samlat in vid en ”Gå för Vatten” dag i Halmstad. Smålandsstenar 

Rotaryklubb har skänkt 21.500 kronor. Tack till dessa och alla andra som stött Rotarys 

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

Läkare på uppdrag: 

 

Jan Lundberg 

Nässjö 

Distrikt 2380 

Jeepläkare 

Kitale 

 

Monica Rappe-

Sundqvist 

Stockholm 

Distrikt 2350 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

Carl-Henry 

Pressfeldt 

Halmstad 

Distrikt 2400 

Jeepläkare 

Mumias 

 

Konsta Teppo 

Finland 

Jeepläkare  

Mumias 

 

 

Erik Graner 

Kalmar 

Distrikt 2400 

Tandläkare 

Mutomo 

 

Claes Rydevik  

Stockholm 

Distrikt 2350 

Tandläkare 

Matungu  

 

 

 

Brännskada, brunnar och ny jeep! 
En liten tioårig flicka med 25 % brännskador på ryggen kommer till jeeplinjekliniken där 

Jan Lundberg från Nässjö är läkare under januari och 

februari. Hon och hennes familj bor alldeles bredvid 

kliniken, en pappa med sju barn mellan 3 och 15 år, 

mamman har dött. Jeepteamet gör vad de kan för 

flickan, men för en sån stor brännskada behövs mer 

behandling än vad jeepkliniken har möjlighet att ge i 

fält. Jeeplinjeteamet får hjälpa till så att flickan kan få 

vård på ett sjukhus.  

Det är ett av alla intryck Jan skriver om i ett mejl till 

Sverige. Andra ögonblickbilder är mer positiva.  

Brunnen i Khalwengebyn som byggdes för ett år sedan och 

finansierades av Åhus Rotaryklubb och organisationen Vatten för Alla fungerar bra,  

även om det nu är mycket torrt för det regnade mindre 

än vanligt under den senaste regnperioden.  

En ny brunn i Ndalalabyn ska snart invigas. Byborna  

har jobbat tillsammans med brunnsspecialisterna och 

Halmstads Rotaryklubbar har finansierat bygget.  

En annan glädjestund är när en av volontärerna i kli-

nikkommittén får nya läsglasögon så att han plötsligt 

ser bättre och kan börja registrera patienterna som 

kommer till kliniken. Också jeepen, den nya jeepen, 

som betyder slut på motorstopp och bättre säkerhet 

är något som glädjer Jan och jeeplinjeteamet. Sen har väl inte teamet, volontärerna 

och Jan så mycket tid att glädjas för väntrummet är fullt av patienter som alla väntar på 

att få hjälp. Titta på Jans alla bilder på: www.facebook.com/swedenrotarydoctors  

 
 

Många väntande patienter.  

Bybor i Khalwenge hämtar vatten från 

en brunn som byggdes förra året med 

stöd av Åhus RK och Vatten för Alla. 

Brännskadad flicka.  

http://www.facebook.com/swedenrotarydoctors

