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Konsert i Nässjö 

Snart kommer våren, även om det nu är kallt ute! Och då ar-

rangerar Nässjö Rotaryklubb sin traditionella konsert till förmån 

för Rotary Doctors, detta år med namnet ”Bland blommor & 

fjärilar”. Reservera den 25 mars kl. 17.00 och kom till Missions-

kyrkan i Nässjö.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna under förra månaden: Kalmars och 

Södra Ölands Rotaryklubbar, 91.000 kr, Uppsala-Glunten 

Rotaryklubb, 34.500 kr, Uddevalla-Byfjorden Rotary-

klubb, 32.507 kr. Tack till alla som stött Rotary Doctors!  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

30 års jubileum! 

Upprop om malaria 

Latriner gör livet lite bättre!  

I november inledde Rotary Doctors, med stöd av Åhus  

Rotaryklubb och organisationen Vatten för Alla, ett projekt för 

att förbättra saniteteten i två byar. Vatten är viktigt för god sa-

nitet, men latriner är också viktigt och många familjer saknar 

en sådan. Projektets målsättning är därför att så många famil-

jer som möjligt i de två byarna skall bygga sin egen latrin. Nu, 

efter fyra månader har antalet latriner i den ena byn ökat från 

att 40 % hade en latrin till att 86 % endera har en färdig latrin 

eller håller på att bygga en. I den andra byn hade bara 7 % en 

latrin och nu är det 74% som endera redan har en eller håller 

på att bygga en. En månad återstår av projektet och då får vi 

se om byarna kan få ett intyg från hälsomyndigheterna att de 

är ”Fria från ”avföringsproblem” genom latrinanvändning”. 

UF-företag stödjer vattenprojekt 

UF betyder ju ung företagsamhet och företagsamma det är 

just vad fyra gymnasieungdomar från Stockholm, Greta, Lud-

wig, Nikita och Albert är. De har startat ett företag, ”Drop-

Sthlm” för att sälja miljövänliga sweatshirts. Det är färg-

ningsprocessen som är miljövänlig då den inte alls använder 

vatten. Samtidigt vill ungdomarna också konkret stödja ett 

vattenprojekt och har valt att göra det genom Rotary 

Doctors. Nu kommer deras tröjförsäljning finansiera en eller 

flera källor i Matunguområdet. Så gå in och köp Matungu-

tröjor genom Drops hemsida: https://www.drop-sthlm.com/  

Uppföljning och kontroll   

Rotary Doctors har 90-konto och kontrolleras därför av Svensk  

Insamlingskontroll. Under hösten 2017 blev Rotary Doctors slumpvis utvald att genomgå 

en granskning av organisationens interna kontroll. Resultatet var mycket positivt.  

Cirka 5 % av den årliga omsättningen används till administration, en låg siffra i jämförelse 

med andra organisationer. Samtidigt har vi bra kontroll på pengarna, både gåvor vi får in 

till och de medel som används i Kenya. Det sker genom bra rutiner samt nära och god 

kontakt med våra Kenyanska partners om hur alla aktiviteter fungerar.  

Bidra till att bekämpa 

malaria. Under första 

kvartalet i år: 

- Behandlar Rotary Doctors 

cirka 4 000 patienter till en 

kostnad av 61 000 kr.   

- Distribuerar Rotary 

Doctors 1 000 myggnät som 

förebygger malaria till en 

kostnad av 30 000 kr.  

Stöd en bra verksamhet 

genom bankgiro eller SWISH 

(se nedan) och få feedback i 

mitten av nästa kvartal.  

Glöm inte att köpa en lott 

och stödja Rotary Doctors, 

samt kanske vinna det fina 

konstverket "Secret Shades" 

värt 105 000 kr, av konstnä-

ren John Stockwell från Ki-

vik. Se bild här ovan. 

Du sätter in 200 kr/lott på 

BG 5256-3335 eller Swish 

123 129 37 11 märkt med 

KONST och namn. Dragning 

sker söndag 8 april 2018 

klockan 12.00. Lotteriet an-

ordnas av Kiviks Rotary-

klubb och distrikt 2390.                                                            

En enkel men funktionell latrin  

Det finns fortfarande några 

platser kvar på de resor som 

Rotary Doctors arrangera för 

att Rotarymedlemmar ska få 

se verksamheten i Kenya. 

Resorna är i september, no-

vember 2017 eller januari 

2019. Är du intresserad, 

kontakta kansliet.  

Matungutröjan ger rent vatten i Kenya 

Besök Kenya och 

verksamheten! 

Köp en lott 

John Stockwell och ”Secret Shade”. 

https://www.drop-sthlm.com/

