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Den nya jeepen—livsviktig! 
Endebess jeeplinje fick en ny jeep i början av 

året —äntligen sa personalen och läkarna. Jan 

Lundberg, första jeepläkaren på linjen i år skriver 

så här i sin rapport: ”De första dagarna åkte vi i 

den utslitna Fordjeepen. Den var verkligen på 

fallrepet. När den nya bilen, skänkt av Mårten 

Werners Fond, togs i bruk blev resorna betyd-

ligt behagligare. Vi har långa resor ut till alla 

byar, minst 1- 2 tim enkel resa. Vi hämtar vacci-

ner och barnmorska på Endebess District Hospi-

tal. Sen blir ”vägarna helt jeepkrävande” då vi närmar oss klinikerna. ”   

Endebess jeepkliniker ligger allra längst ut mot gränsen mot Uganda. Där bor många 

”squatters”, familjer som inte har något eget land, utan bor olagligt på storbolagsjord och 

jobbar som daglönare. Det är den fattigaste och mest utsatta gruppen som jeeplinjerna 

besöker så de behöver stöd från ett jeeplinjeteam som kan komma fram på ett bra sätt!  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i februari månad var: Lund-Ideon Rotaryklubb 35 000 kr, 

Stockholm-Västra Rotaryklubb 5 500 kronor, Uppsala-Linné, Karlskrona Rosen-

boms, Broby och Mjölby Rotaryklubbar som skänkt 5 000 kr vardera. Tack till dessa 

och alla andra som stött Rotary Doctors!  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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Nya tandläkarlinjen igång!  
Den nya mobila tandläkarlinjen har startat och många barn har 

redan fått vård. När Rotary Doctors gjorde en utvärdering av 

tandvårdsaktiviteterna för drygt ett år sedan så var en av slut-

satserna att bättre samordna jeepläkar– och tandläkarverksam-

heten. I januari startade därför en mobil tandläkarklinik som har 

mottagning tillsammans med jeepdoktorn.  

En Kenyansk tandläkarassistent har anställts som har varit ute 

och informerat om verksamheten i skolorna runt alla kliniker 

och nu strömmar skolbarnen till. Den nuvarande tandläkaren,  

Göran Nilsson från Ängelholm rapporterar att han har screenat 

mer än 400 barn och behandlat 100 stycken på tre veckor. 

Tandläkarjeepen åker runt till klinikerna med all utrustningen 

som behövs; röntgen, borrar, lagningsmaterial och utdrag-

ningstänger. Kungsbacka Rotaryklubb har varit med och finansierat del av utrustning 

som köpts in i Sverige och Sävsjö Rotaryklubb har tagit ansvar för att få igång verksam-

heten i Kenya genom stöd till bland annat förbrukningsmaterial till tandläkarna. Läs mer på 

Facebook: www.facebook.com/swedenrotarydoctors 

”Direktsändning från Kenya”  
Marianne Björk, från Falun, har just åkt ner till Kenya för sitt andra uppdrag som jeepläka-

re. Första gången 2015 och tyckte hon mycket vara annorlunda. ”Den medicinska utrust-

ning är annorlunda, laboratorieservicen är annorlunda, journalsystemen är annorlunda, 

toalettstandarden är annorlunda, maten är annorlunda, skrev hon då. Nu kan du följa med 

och se vad hon tycker denna gången genom bloggen: http://mariannebjork.blogspot.se/ 

 
 

BLI MÅNADSGIVARE! 

Stöd Rotary Doctors varje  

månad genom autogiro.  

Kontakta kansliet. 

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD: 

75 kr Test och medicin till fem 

malariasjuka barn 

80 kr Antibiotika till tio barn som 

har luftvägsinfektioner  

90 kr  Babygröt till ett undernärt 

barn i en månad 

100 kr  Sex myggnät mot malaria 

600 kr  Barn– och mödravård un-

der en vecka 

Barn i sina gröna skoluniformer kommer 

till tandläkaren vid jeeplinjekliniken 

Den nya jeepen backar in vid en klinik för att lasta ur 

utrusning medan patienterna redan väntar.  

En skolelev hos jeeptandläkaren.  

http://www.facebook.com/swedenrotarydoctors
http://mariannebjork.blogspot.se/

