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Nyårs– och januarikonserter  

I samband med nyår och i början av januari arrangerar flera klubbar konserter. I Vär-

namo är det Nyårskonsert till förmån för Rotary Doctors den 19/1 kl 18 i Gummifabriken. 

Magnus Bäcklund och Wernamo Storband uppträder klubbens kulturstipendiat Maja Björk 

deltar med sång. I Uppsala arrangeras den 22 januari ”En musikkväll för Rotary Doctors i 

Kenya” med bland annat Lighthouse Sweden, Ako-Grosse och Bromander samt LeeCamra-

ter. Lyckat till med arrangemangen.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Vimmerby Rotaryklubb 15 000 kr, Nyköping, 

Nyköping Gripen, Nyköping Öster Rotaryklubbar 13 333 kr vardera, Eslöv Rota-

ryklubb 11 850 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.   

     Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se         

 

Byar förstörda i jordskred. Hjälp behövs! 

Rotary Doctor’s mobila hälsokliniker ska möta patienter 

i ett av de tillfälliga läger som upprättats för familjer 

som förlorat sina hem i de stora jordskred som varit i 

Pokot i västra Kenya. Novemberregnen har varit be-

svärligare än vanligt och i en bergig del av Pokot, inte 

långt från där Rotary Doctors arbetar, har flera byar 

spolats bort i jordskred.  

Över 20 000 av de upp till 100 000 som drabbats har 

evakuerats till tillfälliga läger. Rotary Doctors ska nu 

bidra med sjukvård i ett av dessa läger med cirka  

5 000 personer. De har samlats runt en skola och 

bor just nu under bar himmel med inte mycket mer än 

de kläder som de hade när katastrofen inträffade. Det är kallt i området eftersom det är i 

bergen går temperaturen ner till 6-8 grader under natten. Barn och vuxna drabbas nu av 

främst luftvägsinfektioner och diarréer.   

Rotary Doctors personal har inventerat behov och pla-

nerat för en insats som börjar på lördag 30/11. Keny-

ansk personal och två svenska läkare kommer att åka 

till lägret. Det kommer att behövas extra mediciner, 

gröt och teamen kommer vid behov att  hjälpa till 

med sanitet och latriner. Insatsen koordineras av 

hälsomyndigheterna. Stöd gärna denna insats av Ro-

tary Doctors genom att SWISH ett belopp, eller 

anordna en insamling i din Rotaryklubb. Bank-

giro 900-47 22, SWISH 9004722, skriv 

”jordskred” på inbetalningen .  

 

 

 

 
 

November 2019 

 

 

 

 

 

 

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

Nya läkare på uppdrag: 

Malin 

Häggström 

Kivik 

Distrikt 2390 

Jeepläkare  

Kitale 

Johanna Berg 

Malmö 

Distrikt 2390 

Jeepläkare  

Kitale 

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!  
Då ser du hur Rotary Doctors 

gör nytta och vilka resultat 
som vi når.  

Facebooksida: 
Rotary Doctors Sweden 

Alternativa 

julklappar 

Ge något extra till din familj 
eller dina vänner. Inte fler 
prylar, utan något som gör 
verklig nytta. Ge bort nä-

ringsrik gröt eller vaccinat-
ioner för barn som behöver 

det i Pokot.  
 

Betala 120 kr för att ett 
barn ska få extra nä-

ringsrik gröt i tre  
månader eller 100 kr för 
att 10 barn ska vaccine-

ras och få ett fint 
gåvobevis som du kan ge 

bort som julklapp. 

Beställningen kan skickas 
till info@rotarydoctors.se 

fram till den 13 december.  

Bidra till Rotary Doctors stöd till familjer som 

förlorat sina hem i jordskred!             

I flera byar har bostäder spolats bort. 

Barn och gamla är värst drabbade. 

Kvistar samlas ihop för att kunna laga mat. Utmaningar med sanitet  med mycket 

folk i tillfälliga läger . 


