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Babykläder 

Rotary Doctors har fått stickade babykläder från Båstad 

för att ta med till nyfödda småbarn. Små barn behöver 

värme bland annat för att förebygga barnadödlighet även 

i ett land som Kenya. När de är alldeles nyfödda är det 

”hud-till-hud” metoden som gäller. Men sen kan stickade 

babykläder betyda mycket för ett litet barn.  

Pengar till en jeep 

I förra månadsbladet vädjade Rotary Doctors till alla Rotaryklubbar i Sverige att betala in 

1 000 kr till stöd för att köpa en jeep. Jeeparna är grun-

den i verksamheten och är samtidigt dyra att köpa in. 

Nu har 36 klubbar stött uppropet och vi hoppas på att 

flera klubbar kommer att ge stöd när beslut i styrelser 

har tagits. Det behövs för att nå ut till de som bäst be-

höver stödet från Rotary Doctors och klubbar i Sverige.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Västervik 

Arkipelag Rotaryklubb  29 803 kr, Strängnäs  

Rotaryklubb 14 770 kr samt Skövde Rotaryklubb 

5 000 kr. Tack till dessa klubbar och alla andra som 

stödjer Rotary Doctors!  
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Två månader till jul! 

Två månader är inte så långt. Det är dags att tänka på 

julklappar. Istället för nya prylar är det kanske bättre att 

skänka pengar till näringsrik gröt eller till vaccinationer 

för barn långt ute på landsbygden i Kenya.  

Rotary Doctors arbetar i områden där barn ibland är un-

dernärda och behöver komma upp i vikt. Då är gröt inte 

förknippat med jul, istället är det livsviktigt. Även vacci-

nationer för barn är livsviktiga och en investering som 

förebygger många sjukdomar. Långt ut på den Keny-

anska landsbygden finns inte dessa hälsoinsatser om 

inte Rotary Doctors skulle köra ut med en jeep fulllas-

tad för att öppna mobila hälsomottagningar. Stöd det 

arbetet genom att köpa en alternativ julklapp!   

Betala 120 kr för att ett barn ska få extra näringsrik gröt i tre  

månader eller 100 kr för att 10 barn ska vaccineras och få ett fint gåvobevis  

som du kan ge bort som julklapp.  

Bifogat finns ett speciellt försäljningsblad som du kan använda i din Rotaryklubb för att 

erbjuda medlemmar att köpa alternativa julklappar. Beställningen bör vara Rotary Doctors 

kansli tillhanda före den 13 december. Skicka in din egen eller din klubbs beställning till 

info@rotarydoctors.se.  

 

Efterfrågan på preventivmedel ökar  

Efter de kurser som Rotary Doctors genomfört för ledare inom lokalsamhällen i Kasie i 

North Pokot ser nu hälsodispensärerna en ökad efterfrågan på preventivmedel. Både 

kvinno- och mansgrupper har fått kunskap om kvinnlig könsstympning och om preventiv-

medel. Den ökade efterfrågan är ett kvitto på att budskapet går fram, även om det bara är 

ett första litet steg i de förändringar som behövs.  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

Läkare på uppdrag: 

Margareta 

Skajvik 

Lyckeby 

Distrikt 2400 

Jeepläkare  

Kitale 

Elisabet Ekman 

Lyckeby 

Distrikt 2400 

Jeepläkare  

Kitale 

 

Eva Wedin 

Göteborg 

Distrikt 2360 

Läkare 

North Pokot 

 

Marianne Juter 

Bankeryd 

Distrikt 2380 

Läkare 

North Pokot 

 

Ny PULS tidning om 
Rotary Doctors  

verksamhet.  
Läs på nätet: 

www.rotarydoctors.se/
wp-content/uploads/
PULS-20192020_web-

1.pdf 

Eller beställ via 
info@rotarydoctors.se 

Vaccinationer till 100 barn, en bra julklapp!               

Gröt som julgåva till barn som behöver!    

 Stickat från Båstad gör nytta.   

Med jeepen över berg och floder. 
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