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Ny resa till Kenya 

Rotary Doctors har anordnat tre resor för Rotarymedlemmar 

och medföljande för att besöka verksamheten i Kenya under 

förra verksamhetsåret. Nu planeras en ytterligare resa från 

den 19—26 januari 2020. Vill du se hur jeeplinjeklinikerna 

fungerar, hur jeepläkarna jobbar, hur vattenkällor och brun-

nar byggs, möta engagerade bybor och volontärer, samt se 

hur befolkningen lever. Följ med till Kenya. För mer inform-

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

klubb/resa-till-verksamheten-i-kenya/  eller hör av dig till 

kansliet, kontaktinformation finns här nedan.  

Föredrag under hösten?  

Är din klubb intresserad av att veta mer om Rotary Doctors verksamhet. Det finns möjlig-

het att få en förläsare som kommer till klubben och berättar om verksamheten, en läkare, 

tandläkare eller annan person som känner till verksamheten. Det finns också en film och 

färdiga powerpoint presentationer på Rotary Doctors hemsida som kan användas: 

www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/presentera-rotarys-lakarbank-

i-klubben/   Rotary Doctors kommer att vara representerade på de flesta distriktskonfe-

renserna och distriktsmötena under hösten för att informera klubbarna vad som är möjligt 

i just ditt distrikt.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Lund Ideon Rotaryklubb, 16 967 kr, Malmö 

Slottstaden Rotaryklubb 10 300 kr, Svedala Sturup Rotaryklubb 7 500 kr.  

Tack till dessa klubbar och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   

                                   Bankgiro: 900-4722, Swish: 900 4722  www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se         

 

Stöd till jiggersprojekt från Strängnäs 

Jiggers, larver till sandloppar, borrar in sig under huden 

på fötter, händer och ibland på andra kroppsdelar. Det 

kliar, gör ont och det är inte lätt att bli av med. Kropps-

delarna måste dränkas i en speciell vätska och larverna 

karvas ut med en skalpell. Det bör upprepas tre dagar i 

sträck om det verkligen ska få effekt. Sen måste loppan 

bort från husen. Det gör man genom att blanda lera, 

koskit, tvättmedel och ett bekämpningsmedel och göra 

nya lergolv utav blandningen. För att inte bli infekterad 

igen så är det viktigt med hygienen, att göra om gol-

ven ofta och att bära skor.  

Tack vare finansiering från Strängnäs Rotaryklubb och Strängnäs-Bisp Thomas Rotary-

klubb så fick två byar, Kiptogot and Jamanur i Kitaleområdet, Kenya, hjälp med att be-

kämpa jiggers i början av augusti. Då kom Rotary  

Doctors teamet dit med byttor, material och mediciner. 

Mer än hundra personer fick hjälp, först tre dagars be-

handling för att få bort larverna och undervisning om 

hur de kan undvika besvären i framtiden. Sen ytterli-

gare en dag för att demonstrera hur man gör nya golv 

i husen, dela ut tvättmedel och bekämpningsmedel så 

att alla familjer skulle kunna göra detta. Samtidigt så 

fick alla nya skor på fötterna. Om man gör behand-

lingen för en hel by samtidigt så undviker man att 

familjer smittar varandra igen. Vill din klubb stödja 

ett liknande projekt ta kontakt med kansliet. 

Augusti 2019 

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

Bli månadsgivare 
för Rotary Sveriges  
humanitära insatser      

 
För att bli månadgivare för 

Rotary Doctors,  
U-fonden och Shelterbox 

gå du in på 
www.rotaryhjalper.se 

Ditt bidrag delas mellan  
Rotary Doctors och  

U-fonden och ShelterBox. 

 

Måttband för att kontrollera 

undernäring på barn  

Får hjälp att bli kvitt jiggers  

Besök vid en brunn  

Betala en ”extra lunch” 

- till undernärda barn 

Augusti/september är allde-

les före den nya skörden av 

majs i Kenya. En tid när famil-

jer börjar få ont om mat. Då 

kommer extra många under-

närda barn till Rotary Doctors 

kliniker. Dessa barn behöver 

extra näringsrik gröt. Gröt för 

ett barn i två månader kostar 

80 kr.  

Som Rotarymedlem betalar 

du för lunch, middag eller 

kanske frukost en gång i 

veckan. Skänk samma 

summa till gröt och låt ett 

barn få mat i två månader:  

Swisha till: 9004722 

Bankgiro: 900-4722    
Nya jiggersfria golv  
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