


 att du och dina barn inte har någon sjukvård värd 
namnet när du får allvarlig feber, otäcka sår, 
tandvärk…..

 att dina barn inte blir vaccinerade mot polio, 
mässlingen, kikhosta……. 

 att du blir sjuk av det vatten som du har tillgång till..

 att dina barn riskerar undernäring och har dåliga 
tänder…. 

Så är situationen för många människor i Kenyas 
fattiga och avlägsna delar.   



 Under tredje 
kvartalet 2018 
samlar Rotary 
Doctors in 
pengar till:

 Vaccinering av 
barn 

 En mobil 
tandläkarutrustning 
för att nå ut till 
skolor



 Under ett år ges ca 15 000 

vaccinationer till barn vid 

jeeplinjeklinikerna


 Vaccinationerna 

är mot de 
vanligaste 
barnsjukdomarna 
precis som i Sverige

 BCG mot TBC, polio, 
mässlingen, samt 
pentavalent (difteri, 
stelkramp, kikhosta, 
hepatit B och en 
bakterie som förorsakar 
lunginflammation, 
hjärnhinneinflammation) 



 Vaccinet sponsras av UNICEF 

och Kenyas regering, men 

sjuksköterskan som ger 

vaccinet och bilen som gör 

det möjligt att nå de som 

behöver det mest sponsras av 

Rotary Doctors.

Hjälp oss att vaccinera 3 750 barn under 

fjärde kvartalet för en summa av 10 000 kr. 



Tandvärk – går att förebygga 

om man vet hur!

 Att lära barn att 

borsta tänderna

är den viktigaste 

uppgiften för 

Rotary Doctors

tandvårds team



 De barn som 
behöver får sina 
tänder lagade eller 
utdragna med hjälp 
av en mobil 
tandläkarutrustning 
direkt i skolan. 

 Nu behövs en till sån 
mobil tandläkar-
utrustning för att 
hjälpa fler barn. ’

 Den kostar 25 000 kr. 



 Din klubb kan bidra 
med en stor eller liten 
summa till kostnaderna 
för vaccineringar  
och/eller tandvård. 

 Om vi får in mer pengar 
än kostnaden totalt 
under detta kvartal så 
kommer medlen att 
användas för samma 
ändamål under ett 
annat kvartal.  



 Under januari 

månad kommer det 

att finnas bilder på 

Rotary Doctors 

hemsida som ger 

feedback om hur 

pengarna används. 

En lista på alla som 

har skänkt pengar 

kommer också att 

finnas där. 



 Hör av dig till Rotary Doctors: 

info@rotarydoctors.se

0383-46 74 80

 Läs mer på hemsida:

www.rotarydoctors.se

 Följ Rotary Doctors på Facebook

 Betala till BG: 900-4722

SWISH: 123 288 83 52

 Skriv uppropet på inbetalningen
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