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Resultat av insamling 
Under Rotary Doctors 30 årsjubileum, 2018, gjordes varje kvartal ett upprop till speciella 

ändamål. Sista kvartalets upprop gick till vaccinationer och tandvård. Tack till de som 

bidragit till 4:e kvartalets upprop: Till vaccinationer: Rikard Hansson, Christer Lars-

son, Helena Cewers, Johann Siitam, Jesoshua Kaufman och CG Olofsson, totalt 2 950 kr. 

Till barntandvård: Gåvor vid Tandläkarmässan i Göteborg 10 755 kr, Lars Wikström, Lars 

Bernhardsson, Thor Heikenskjöld, Rikard Hansson, Christer Larsson, Fredrik Åberg, Mi-

chael Carlsson, Johann Siitam, totalt 17 695 kr in.   

Samarbete Åhus Rotaryklubb och Vatten för Alla 
Åhus Rotaryklubb anordnar varje år en Gå för Vatten-dag för Åhusborna, då sponsorer 

och deltagare i en tipspromenad bidrar till en insamling för brunnar i Kenya. Dessutom 

har Åhusklubben värvat Vatten för Alla, Altas Copcos personalklubb för biståndsverksam-

het, att stödja brunnsbyggandet, i år bidrar Åhus Rotaryklubbs bidrag på 141 083 kr och i 

tillägg donerar Vatten för Alla med 75 000 kr,  totalt: 216 083 kr eller fem brunnar!  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i förra månaden var: Åhus Rotaryklubb 141 083 kronor, Varbergs 

Rotaryklubb 102 000 kronor, Uddevalla Byfjorden Rotaryklubb  32 700 kronor. Tack till 

dessa och alla andra som stödjer 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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Utomhustoaletter — latriner 
Utomhustoaletter, utedass eller latriner, vad man än kallar 

dem så är de viktiga för hälsan. I många byar där Rotary 

Doctors är verksamt har inte byarna några utedass utan 

barn och vuxna går ut på fälten eller i buskarna bredvid 

bostäderna. När byarna växer blir det mycket avföring 

som sprider olika sjukdomar. Men om man inte är van 

något annat så tänker man inte på varför och hur det är 

viktigt att förändra. Nu är dock två byar intresserade av 

att titta på problemen, Manyatta och Block 4 byn utanför 

Kitale. Men de behöver stöd genom att få mer kunskap och 

familjerna behöver få stöd och uppmuntran att bygga sina egna latriner. Aktiviteterna 

bygger på ett pilotprojekt som genomfördes förra året med stor framgång. Rotary Doctors 

söker därför någon klubb som är intresserade av att stödja projektet, som kostar cirka 15 

000 kr. Ni får fin feedback och mycket bilder. Hör av er till info@rotarydoctors.se.    

Resa till verksamheten 
Nästa resa för att besöka Rotary Doctors verk-

samhet i Kenya kommer att äga rum i september 

2019. Samling sker i Kisumu den 22 september, 

besök till jeeplinjeverksamhet, utbildning– och 

vattenprojekt sker mellan den 23 och 29 septem-

ber. Deltagarna ordnar själv resan till Kenya, 

men Tranås Resebyrå hjälper gärna till med bil-

jetter och med andra aktiviteter vid en resa till 

Östra Afrika. Mer information finns på:  

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

verksamheten-i-kenya/  

 

Latrin med handtvättmöjlighet      

Rotarymedlemmar från Sverige besöker  

en by där man byggt latriner.  

Se Rotary Doctors i aktion! 
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