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Mer information 

Under hösten genomförs flera distriktskonferenser där många klubbar samlas och Rotary 

Doctors ska också försöka att vara närvarande med en representant. Vi vill gärna sprida 

information om det viktiga jobb som vi gör och ge klubbar möjlighet att vara involverade. 

Om du vill ha mer information om Rotary Doctors och om möjligheter att ge stöd, till ex-

emple att ha egna projekt, gå in på Rotary Doctors Sweden Facebookssidan här  eller gå 

in på vår hemsida: www.rotarydoctors.se .    

 
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         

 

Augusti 2018 

Gunilla Magnusson, tandläkare 
från Ängelholm var i Matungu i 
juni/juli och åkte till skolor för 
att hjälpa barn med tandpro-
blem. 

Kontroll för att se om lagning 
eller utdragning behövs.  

Undervisning om tandborstning 
 

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

Lär mer om tredje kvartalets Upprop  
gå in på: www.rotarydoctors.se/
klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/
rotary-doctors-30-ars-jubileum/ 

Tandläkare på uppdrag: 

Jiggersinfekterad fot som ska behandlas 

Näringsrik gröt och rent vatten 

Augusti och september är perioden alldeles före skörd i de delar av 

Kenya där Rotary Doctors har jeeplinjer och då möter våra jeeplinje-

team många undernärda barn. Därför är en insamling till extra protein-

rik gröt det ena temat för tredje kvartalets jubileumsupprop till Rotary-

klubbar runt om i Sverige. 43 200 kr behövs för gröt till 360 barn som 

behöver få extra gröt i 10-12 veckor för att komma upp i en bra vikt. 

Men mammor behöver också kunskap om vilken kost som är speciellt 

viktiga för små barn, vilket de får när de kommer till klinikerna.  

 

Den andra delen av uppropet handlar om rent vatten. Förra verksam-

hetsåret konstruerade Rotary Doctors 14 täckta källor och 10 brunnar 

som finansierades av olika Rotaryklubbar. Men fler byar behöver rent 

vatten. Genom uppropet hoppas vi kunna finansiera ytterligare en 

brunn som kostar ca 45 000 kr.  

Vill du veta mer eller vill din klubb bidra. Se:  

https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/

rotary-doctors-30-ars-jubileum/  

Jiggerskampanj genomförd 
Förra kvartalets upprop handlade om stöd till jiggers– och skabbbekämpning samt jeep-

läkare. I augusti genomfördes en jiggerskampanj i fyra byar. Barn och vuxna med besvär 

samlades vid kyrkan eller kliniken. En del hade så mycket besvär så de inte kunde gå till 

behandlingen men fick hämtas med cykel eller motorcykel.  

Behandling måste upprepas i tre dagar i sträck. När jig-

gersparasiterna är utklämda och till och med utskurna 

med skalpell så fick alla ett par nya skor. Men jiggerspa-

rasiterna måste också bort från bostäderna. De flesta har 

jordgolv där jiggers trivs. Varje familj fick därför också 

ett litet packet tvättmedel. Det ska blandas i vatten som 

sen blandas med koskit. Sen täcker man lergolvet med 

denna blandning och jiggers försvinner.  

 

I tillägg till jiggersprojektet kom mycket stöd in till 

jeepläkare. Flera klubbar hade redan planerat att stödja 

egna läkare under hösten, men i tillägg till det kunde en av läkarna som var ute i juni/juli 

finansieras genom uppropet. Läs mer och se en powerpoint presentation om resultaten 

från det andra uppropet: https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-

klubb/feedback-om-uppropen-under-30-ars-jubileet/ 

Jiggersbehandling                   Bli månadsgivare 

för Rotary Sveriges  

humanitära insatser      

För att bli månadgivare 

för Rotary Doctors,  

U-fonden och Shel-

terbox gå du in på 

www.rotaryhjalper.se 

Ditt bidrag delas mellan 

Rotary Doctors,  

U-fonden och  

ShelterBox. 

Barn vägs för att hitta de 

som behöver extra gröt 
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