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Fyll ett påskägg 
Under april månad kommer Rotary Doctors att skicka ut ett upprop till alla Rotaryklubbar 

om stöd. Håll utkik efter det. Vi hoppas på många bidrag till utomhustoaletter och extra 

näringsrik gröt till undernärda barn som kommer till våra kliniker. Det kommer cirka 30 

undernärda barn till Rotary Doctors kliniker varje veckan. De behöver gröt för att växa till 

sig. För att lösa hälsoproblem på långsikt behöver byar utomhustoaletter. Se mer på: 

www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/paskgava/ 

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i förra månaden var: Askersund Rotaryklubb 30 000 kr, Ängelholm 

Rotaryklubb-Luntertun 12 000 kronor, Ängelholm Rotaryklubb 10 000 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.  

Läkare på uppdrag: 

Harry Neys 

Nederländerna 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

 

Martin Anders-

son, Växjö 

Distrikt 2400 

”Egen läkare för 

Sävsjö Rotary-

klubb” 

Jeepläkare  

Kitale 

 

Anna Danielsson 

Örebro  

Distrikt 2340 

”IW-doktor” 

Läkare 

North Pokot 

 

 

Anders Dybjer 

Halmstad 

Distrikt 2400 

”Egen läkare för 

Lomma-Bjärred, 

Malmö Södra, 

Malmö Mölle-

vången Rotary-

klubbar” 

Läkare 

North Pokot 

 

Vaccinationer i North Pokot 

– Vaccinationer är den mest kostnadseffektiva medi-

cinska insats som finns, skriver läkaren Anders Dybjer 

som just nu är i North Pokot för Rotary Doctors. Förra 

veckan deltog Anders och läkarkollegan Anna Daniels-

son i en out-reach tillsammans med kenyanska sjuk-

sköterskor som just vaccinerade barn och erbjöd möd-

ravårdskontroller.  

I Pokotregionen har endast 36 % av barnen fått de 

vacciner som de behöver och som ingår i det nationella 

vaccinationsprogrammet i Kenya. I landet i stort når programmet 80 % av barnen.  

Pokot distriktet är en marginaliserad region. Sjukvården håller just nu på att byggas ut för 

att nå befolkningen. Samtidigt har familjer inte kunskap om vikten av vaccin, mödravård 

och andra hälsoinsatser och kommer därför inte alltid till klinikerna. Därför jobbar Rotary 

Doctors i området. Dels stödjs just så kallade ”out-reach” för att sjuksköterskor ska nå ut 

med barn- och mödravård till avlägsna byar. Dels utbildas hälsovolontärer från fyra olika 

byar om vaccinering, andra viktiga hälsofrågor och hur man ska nå ut till familjer med in-

formationen. Utbildningar finansieras av Uppsala-Glunten Rotaryklubb och U-Fonden.   

Reseberättelse 

Ingvar och Birgitta Mohlin deltog i januariresan för  

Rotarymedlemmar som vill se verksamheten på plats 

i Kenya. I en reseberättelse skriver de bland annat 

så här: ”Första besöket gällde en grävd brunn i 

Emkwem sponsrad av Falkenbergs Rotaryklubbar. Vi 

möttes av sjungande damer som var där för att 

hämta vatten. Sången översattes åt oss och det var 

den känslomässigt största upplevelsen under resan. 

Sången beskrev lyckan att ha fått denna gåva, rent 

vatten på närmare håll och alla var friskare nu-

mera, det var av stor betydelse för befolkningen nu och i framtiden för flera gene-

rationer framåt”. Lär mer på: www.rotarydoctors.se/aktuellt/kenyaresa/    

Nästa resa äger rum i september –19. Om du är intresserad av veta mer kan du klicka 

här: Info om ny resa.    

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!  
Senaste nytt från Kenya och 

från Rotaryklubbar på vår Fa-
cebooksida.  

Rotary Doctors Sweden 

Vaccinering i North Pokot. 

Att nå ut till de som har störst behov! 

Kvinnor vid Emkwembrunnen! 

http://www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/paskgava/
http://www.rotarydoctors.se/aktuellt/kenyaresa/
http://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/resa-till-verksamheten-i-kenya/

