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EN DEL AV VERKSAMHETEN FORTSÄTTER 
Alla vattenprojekt och latrinprojekt fortsätter att genomföras som vanligt. Rent vatten är ju dessutom viktigare 

än någonsin. Förra helgen genomfördes dessutom en jiggerskampanj. Men på grund av reserestriktioner så fick 

de tandläkare och läkare som till och med förra veckan var Kenya åka hem lite tidigare än planerat och de som 

skull åka ner som ersätter kunde inte komma iväg. Jeeplinjekliniker och barn och mödravårdskliniker kan inte 

genomföras just nu, för det samlar för mycket folk. Men verksamheten som bedrivs är viktig och behöver stöd.  

BLI MÅNADSGIVARE—FÅ SKATTEREDUKTION!  
Nu kan du få skattereduktion för gåvor till Rotary Doctors. Så passa på att bli månadsgivare. Det är ett enkelt 

sätt att stödja förbättringar inom hälso- och sjukvård i fattiga delar av Kenya. 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: Bjuvs Rotaryklubb, 50 000  kr, Uddevalla-Byfjorden Rotary-

klubb, 34 329 kr , Luleå-City Rotaryklubb 30 000 kr och Falkenberg-Herting Rotaryklubb 24 495 kr . 

Tack till dessa klubbar och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   
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CORONAVIRUSET HAR KOMMIT TILL KENYA 
De första personerna smittade med Coronaviruset har nu identifi-

erats i Kenya och viss inhemsk spridning har börjat, men statisti-

ken är naturligtvis inte helt tillförlitlig. Regeringen har redan 

stängt skolor, förbjudit folksamlingar och vidtagit andra liknande 

åtgärder. Även om det inte är mycket inhemska smittspridningen 

ännu så sprids rykten och desinformation snabbt. Det skapar en 

stor oro bland befolkningen och bland hälsopersonal. Rotary 

Doctors har fått anpassa verksamheten och vill fokusera på om-

råden där vi gör mest nytta.  
                                                       

BEHOVEN AV INFORMATION ÄR STOR  -  STÖD BEHÖVS 

Rotary Doctors ser att det största behovet nu är att få ut bra och enkel information till lokal befolkning i de områ-

den där verksamheten finns. Det handlar om vanliga budskap om att inte handhälsa, om hygien, om hur viruset 

smittar och till exempel om att de flesta överlever Covid –19 sjukdomen, för det verkar inte uppmärksammas just 

nu.  

Därför har Rotary Doctors förberett en utbildningsmodul för byhälsovolontärer vars uppgift det är just att för-

medla kunskap om hälsofrågor i sina egna byar. Nittio volontärer har genomgått dagskurser, ca. 15 i varje grupp, 

tack vare finansiering från Rotaryklubbar i Mjölby, Mjölby-Högby, Skänninge, Tranås, Tranås-Sommenbygden 

och Ödeshög.  

Kurser behöver utökas samt uppföljning och stöd till volontärerna behövs. Några klubbar går också samman för 

att söka ett Global Grant tillsammans med en Kenyansk klubb, men mer stöd behövs.  

– Det är en mycket viktig insats som vår personal i Kenya kan göra nu, men för det behövs pengar, säger  

CG Olofsson, skattmästare i Rotary Doctors. Vi hoppas att Rotaryklubbar kan fortsätta att ge stöd även om många 

klubbar har gjort uppehåll med sina möten. Presidenter eller styrelser kan kanske ta beslut genom  

telefonmöten eller e-post. Läs mer på sidan: www.rotarydoctors.se/aktuellt/corona-i-kenya/  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Rotary Doctors eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.   

 Rent vatten är viktigt i Coronatider! 

Utbildning av byhälsovolontärer om Corona.    
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