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Gåvor till tandläkarverksamheten 
När den årliga Tandläkarmässan i Göteborg gick av stapeln var Rotary Doctors på plats för 

att informera om verksamheten och samla in pengar. Svenska Mässan skänkte en mon-

terplats och Rotary Doctors fick även en mobil tandläkarutrusning värd cirka 25 000 kr av 

Dentman, genom ägaren Sten Lagerstedt. En perfekt  

gåva för den andra mobila kliniken som ska öppnas.  

Dessutom stod Johann Siitam, distriktsrepresentant 

från D2390, och Britt Lindau, tandläkare från Göteborg 

och deras kollegor i montern och såld tandborstar, som 

köparna sen skänkte tillbaka verksamheten i Kenya. En 

smart försäljningsidé! ”Köp en tandborste och donera 

den till oss”. Det gav över 10 000 kr till verksamheten 

och en massa tandborstar som fler skolbarn ska få ta 

del av nere i Kenya.    

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i förra månaden var: Lund-Ideon Rotaryklubb, 80.000 kronor, Fal-

kenberg-Hertig Rotaryklubb, 55.230 kronor, Staffanstorp Rotaryklubb  38.000 kronor. 

Tack till dessa och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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Tänder lagas inför publik vid fönstret 

Ny resa till Kenya  
Under hösten fanns det möjlighet att besöka Ro-

tary Doctors verksamhet på plats i Kenya. En 

grupp är också nere nu sista veckan i januari. Be-

sökarna har sett jeeplinjekliniker i funktion, jeep-

läkare i arbete, volontärer som tar emot patienter 

samt resultat av vattenprojekt. Grupperna är små 

max 14 personer. Lisbeth Godin Jonasson från 

Katrineholm som besökte Kenya i november 

skrev om sina intryck: "Det var ett imponerande 

besök, stort engagemang i en effektiv organisation. Har du möjlighet att besöka 

Rotary Doctors verksamhet så gör det! Det berör!"   

Eftersom det har varit populära resor vill vi gärna fortsätta att ge möjlighet att besöka 

Kenya och verksamheten. En resa kommer att arrangeras i vår, från 24—30 mars, och en 

till hösten. Du får själv beställa biljett till och från Kisumu och kombinera med eventuella 

andra semestermål. Vill du veta mer? Är du intresserad? Hör av dig till kansliet: 

info@rotarydoctors.se eller telefon 0383-46 74 82.    

Tandläkare på plats 

Lars Wallin, tandläkare från Nyköping och distriktrepre-

sentant i D2370, är nere i Matungu nu. Tillsamman med 

kenyanska kollegor besöker de skolor för att informera 

om vikten av tandvård och laga tänder direkt på plats 

med den mobila utrustningen. Rotaryklubbar i D2370 

samlade in en massa tandborstar som Lars fick med  

sig ner. Så nu får barnen på skolorna som de besöker  

en tandborste att ta med hem.  

 

Rotarymedlemmar besöker ett källbygge. 

Skolbarn får tandborstar som samlats in 

i Rotaryklubbar i distrikt 2370.  

Johann Siitam på tandläkarmässan  


