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Stor gåva från Värnamo Rotarklubb 
Värnamo Rotaryklubb har i år igen skänkt en stor 

gåva till Rotary Doctors, hela 450 000 kr. Den störs-

ta delen kommer från ett arv till klubben med öns-

kan om att pengar årligen skänks till Rotary Doctors. 

En stor summa kommer också från den årliga nyårs-

konserten, vars arrangemang kräver mycket arbete 

från klubbmedlemmarna, bland annat för att få stöd 

från sponsorer i hela Värnamo. Tillsammans blir det 

ett fantastiskt fint bidrag till viktig verksamhet.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i maj månad var:  

Värnamo Rotaryklubb 450 000 kr, Lidköpings 

Rotaryklubb 15 000 kronor och Anderstorps 

Rotaryklubb som skänkt 13 300 kr. Tack till dessa och alla andra som stött Rotary  

Doctors denna månaden!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.  E-post: info@rotarydoctors.se        

Swish: 123 288 83 52  Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se  

 

Juni/juli 2017 
 

 

 

 

 

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

Läkare på uppdrag: 

Jaap Wolf 

The Netherlands 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

Marianne Juter 

Bankeryd 

Distrikt 2380 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

Agnes Ronneler 

Skövde 

Distrikt 2380 

Jeepläkare 

Mumias 

 

 

Marianne  

Jägestedt 

Stockholm 

Distrikt 2350 

Jeepläkare  

Mumias 

 

Margareta 

Parén 

Göteborg 

Distrikt 2360 

Tandläkare 

Matungu 

 

 

 

Förlossning på jeeplinjen 
En liten flicka har fötts vid Rotary Doctors jeeplinjekli-

nik i Matungu! Så här skriver läkaren som är på jeep-

linjen nu: ”Vi har det bra och det finns jättemycket att 

göra på grund av att sjuksköterskorna i Kenya strej-

kar. Jag tänkte bara berätta att vi hade vår första för-

lossning på vår Rotaryklinik. Som tur var hade vi en 

duktig lokal sjuksköterska som var superbra. Flickan 

kommer att heta Linett. Hon är den första Rotary-

babyn.”   

Klinikerna som bemannas av Rotary Doctors har ju 

egentligen inte någon förlossningsverksamhet, där-

emot kommer mammor på mödravårdkontroller. 

Tidigare har det varit en förlossningen i en jeep när teamet skulle skjutsa en gravid 

kvinna till ett sjukhus och läkare har också blivit kallade för att hjälpa till vid förlossningar 

hemma hos familjer, men detta är nog den första Rotary-babyn född på en av klinikerna!  

Besök från Kenya 

I början av maj var Daniel Muruka, Rotary Doctors’ verksamhets- 

ansvarige i Kenya på Sverigebesök under två veckor. Han besökte det 

årliga Läkarmötet för att bland annat berätta om hur Rotary Doctors 

jobbar med den lokala befolkningen i Kenya för att de ska ta över an-

svaret för verksamheten så att insatserna blir bestående.  

Han besökte också många Rotaryklubbar, rättare sagt nio stycken på  

nio arbetsdagar och höll föredrag i varje klubb som var specialgjorda i 

enlighet med klubbens intresse och gåvor de skänkt. Därutöver var 

det diskussioner om utveckling och planering inför framtiden. 

—Resan både gav och tog energi, sa Daniel efteråt, det var fantastiskt 

att träffa engagerade och intresserade klubbmedlemmar, men också många kilometer i 

bil, på tåg och i flyg som var tröttande! Nu har Daniel fullt upp med arbetet i Kenya igen.   

 
 

Kan du undvara 100 kr 

per månad?  

BLI MÅNADSGIVARE 

FÖR ROTARY DOCTORS 

Skicka anmälan till 

info@rotarydoctors.se  

Det behövs fortfarande stöd till kampan-

jerna som görs i skolorna mot skabb. 

SWISHA till 123 288 83 52 

Anders Davidzon, viceordförande, Margareta Wargelius, 

ordförande i Rotary Doctors och Anders Bergström,  

president i  Värnamo Rotaryklubb      

Här ligger den lilla flickan på skrivbordet på kliniken.  

Daniel på besök i Sverige 


