
NYTT FRÅN  

Rotary Doctors Sweden 

 

            Distrikt 2320-2410 av Rotary International   

En soaré för rent vatten    

Om du bor i södra Sverige så är du välkommen till en trevlig kväll i Ängelholm. Den 6 

mars anordnar Ängelholm-Rönne Rotaryklubb en soaré i fransk anda på stadens Revy-

teatern. Det blir sång, musik, teater, standup och mingel. ”Älska mig så tiden stannar—

om kvinnor och kärlek” är titeln på kvällen. Carlotta Forsberg med ensemble uppträder 

och kvällen arrangeras för att samla in pengar till att kunna bygga flera brunnar med rent 

vatten i Amokaområdet i Kenya. Se ovan om byprojekten.  

Bli månadsgivare—få skattereduktion!  

Nu kan du få skattereduktion för gåvor till Rotary Doctors. Så passa på att bli månadsgi-

vare. Det är ett enkelt sätt att stödja förbättringar inom hälso- och sjukvård i fat-

tiga delar av Kenya. Bättre hälsa betyder att fler kan försörja sig själva och skicka sina 

barn till skolan. Du bidrar till en bättre framtid. Hör av dig till kansliet på mejladressen här 

nedan eller SMS till 0727-167482.  

För alla gåvor över 200 kr får du skattereduktion om du totalt under året kommer upp i 

minst 2 000 kr. Maxibeloppet för skattereduktion är 6 000 kr.  På vår gåvosida kan du 

läsa mer om reglerna: www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/skatteavdrag-for-gavor/. 

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Uddevalla-Skansen Rotaryklubb, 47 688 

kr, Lerum Rotaryklubb, 25 000 kr, Helsingborg Råå Ramlösa Rotaryklubb 20 000 kr. Tack 

till dessa klubbar och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  
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Nu börjar byprojekten. 

Tack vare sponsring från ett antal Rotaryklubbar i Sverige får 

byar i Trans Nzoiaområdet i Kenya stöd för att förbättra sina 

invånares hälsa. Detta nya arbetssätt fokuserar på förebyg-

gande och hållbara insatser inom ett område. Vid starten  

samlas hälsostatistik in som sen kan jämföras med nya siffror 

efter att olika aktiviteter genomförts. Tre områden är utvalda 

som en start Amuka, Sarura och Tulop Kesis. Det första ste-

get är projekt för rent vatten och sanitet.  

Rotaryklubbar i Falkenberg, Åhus och Ängelholm stödjer 

flera sådana projekt i varsitt områden. I samma område spons-

rar Askersund Rotaryklubb utbildning och stöd till mammor med barn som är undernärda 

och en kampanj mot jiggersparasiten.   

Vi efterlyser fler klubbar som vill sponsra aktiviteter i dessa och andra områden.  

Speciellt utbildning av Byhälsovolontärer kommer att vara viktigt, så att det finns aktiva 

volontärer i områdena som kan följa upp projekten.    

                                                       Två personer som ser fram  

     emot att nya brunnar ska byggas: 
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Rotary Doctors eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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Förebyggande  insatser, som vaccinationer 

och myggnät mot malaria är viktigt för 

bättre hälsa.        

Ån där många Sarurabor hämtar 

vatten idag.    

Nicholas Masinde, 46 år bor i 

Mwangaza byn i Sarura:  

- Familjen hämtar nu vatten i en å 

1,5 km bort. Vi måste gå minst 4 

gånger varje dag för att få nog 

med vatten.  

Mariam Wairimu, 39 år bor i 

Maram byn i Amoka:  

- Min familjen hämtar vatten i en 

dam. Den ligger 1,5 km bort. Jag 

och barnen går minst 3 gånger 

om dagen för att vattnet ska 

räcka till oss och djuren.  

http://www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/skatteavdrag-for-gavor/?fbclid=IwAR2EYnzgi9ymkRgR9tSu6mMXvv_dc-a7dzGv-24SR1Ie2fHmXtQKx8mt5cw

