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Sandviken stöder läkarinsatser 

Rotary och Inner Wheel i Sandviken har ordnat cykellotteri och 

mingel för att samla in pengar till läkare i Kenya. Efter att flera 

klubbmedlemmar på plats i Kenya sett hur mycket verksam-

heten betyder för lokalbefolkningen i byarna där Rotary 

Doctors är verksam startade engagemanget i klubbarna.   

Tillsammans ordnade de två Rotaryklubbarna i Sandviken ett 

sponsrat mingel för att bjuda in nya medlemmar och samla in 

pengar. Vid Sandvikendagarna i början av juni stod Rotary- 

och Inner Wheelmedlemmar mitt i centrum och sålde lotter 

med en ny fin cykel som vinst. 40 000 kr har nu klubbarna 

skänkt till läkarinsatser genom Rotary Doctors. Läs mer:  

www.rotarydoctors.se/klubbnytt/klubbaktiviteter/rotary-i-

sandviken-stoder-lakare/ 

Ny styrelse för nya verksamhetsåret  

Ledamöter i Rotary Doctors styrelse väljs av Svensk Rotary Service (SRS) på deras vår-

möte. I maj valdes två nya ledamöter, Eva Bengtsson, tandläkare från Värnamo Rotary-

klubb, samt Kerstin Jonson, aktiv inom Inner Wheel från Sandviken. Styrelsen själv väljer 

suppleanter och Birgitta Persson från Halmstad-Gamletull Rotaryklubb valdes in som så-

dan. Dessutom utsågs Gudrun Håkansson, vårdutvecklare från Varberg-Getakärr Rotary-

klubb till ordförande i styrelsen efter Margareta Wargelius, som sitter kvar i styrelsen som 

suppleant. De som avgick var Sven-Åke Hedström, tidigare ordförande och mångårig 

jeepläkare, samt Anders Davidzon från Värnamo Rotaryklubb. 

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i juni var: Nässjö Rotaryklubb 64 500 kr, Solna-Råsunda Rotary-

klubb 58 684 kr, Staffanstorp Rotaryklubb 15 250 kr. Tack till dessa klubbar och alla 

andra som stödjer Rotary Doctors!  
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En mammas dag i Kenya 

Klockan fem på  morgonen går 32-åriga Lena Wekesa 

upp för att laga gröt till sina sex barn medans hennes 

make mjölkar deras enda ko. Barnen som är mellan 15 

och 3 år går upp senare för att gå till skolan. Då har de 

båda föräldrarna redan gått för att leta jobb, leta efter 

någon som vill anställa dem som daglönearbetare på de 

stora jordbruken i närheten. Lena jobbar för pengar 

tills mitt på dagen, eftermiddagen behöver hon an-

vända till att bland annat hämta vatten och ta hand 

om den egna lilla täppan med grönsaker. Det tar flera 

timmar att hämta vatten för Lena måste gå flera gånger till brun-

nen, som finansierats av Åhus Rotaryklubb och Vatten för Alla, och ligger 40 minuter bort. 

En familj på 8 personer, samt en ko, ett får och två lamm behöver mycket vatten. 

Lenas man jobbar för pengar även på eftermiddagen. En bra dag kan föräldrarna tillsam-

mans tjäna ihop 200 shilling, en dålig dag ingenting. De kan också få 60 shilling per dag 

genom att sälja mjölk från sin kon. Egentligen skulle de behöva 300 shilling per dag för att 

kunna köpa bra mat till sina barn, men ofta räcker det inte till. Så när den femåriga dot-

tern Vivian bränner sig på hela vänsterbenet väntar mamman en vecka för att gå till den 

billigare Rotary Doctors kliniken istället för att betala för motorcykeltransport och avgifter 

vid närmast sjukhus. Som tur är får Vivian god vård på Rotarykliniken av personal och 

volontärer även om hon kommer sent. Läs hela historien på: www.rotarydoctors.se/

aktuellt/flickan-med-brannskadan/  
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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. 

 

Två till tre timmar varje dag ägnar  

Vivian åt att hämta vatten till familjen   

32-åriga Vivian med två av sina sex barn  

Lena Blom, Sandviken Västra RC, sålde 

lotter till förmån för Rotary Doctors  
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