


 · 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:

 Extra näringsrik gröt 

för undernärda 

barn

 Rent vatten för en 

by  



Varje vecka möter jeeplinje-
teamen i genomsnitt 30 barn som 
är undernärda. 

De barnen behöver extra 
näringsrik gröt i 2-3 månader för 
att komma upp i vikt. 

Ett kilo näringsrik gröt kostar 12 kr. 
Ett barn behöver 1 kg per vecka i 
upp till 3 månader. 

Kostnaden för ett barn blir ca 120 
kr. Under tredje kvartalet ska ca 
360 barn få extra gröt. Det blir 43 
200 kr.  



Barnen är ofta undernärda för att 

de varit sjuka, har just fått ett nytt 

syskon eller för att det är precis 

före skördetiden och då dåligt 

med mat.

Mammor och barn kommer till 

klinikerna varannan vecka för att 

väga barnet och få mer gröt.

Då får de också kunskap i 

nutrition/kostinformation. 



 Rent vatten är en 
grundläggande 
rättighet och 
nödvändigt för bra 
hälsa. 

 Tänk dig att behöva 
hämta allt vatten du 
använder i din familj 
i denna pöl. 





 Rotaryklubbar i 

Sverige och Rotary 

Doctors har redan 

stött många byar 

med en brunn eller 

en täckt källa.

 Men många saknar 

fortfarande rent 

vatten. 

Stöd oss att bygga en brunn för 

en by med 200 hushåll. Det 
kostar cirka 45 000 kr. 



 Din klubb kan bidra 
med en stor eller liten 
summa till kostnaderna 
för extra näringsrik gröt 
och/eller rent vatten. 

 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 oktober 

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

mailto:info@rotarydoctors.se
http://www.rotarydoctors.se/

