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Tänk dig:
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.






Du och din Rotaryklubb
kan hjälpa till!
Feedback om
verksamheten
Genom vår hemsida
www.rotarydoctors.se
kommer ni att få feedback med bilder och text
om hur insamlade pengar
kommit till nytta, samt
också vilka som bidragit
till verksamheten.
Ni vet väl att ni kan
önska er ett besök i klubben av någon representant från Rotary Doctors.
Hör av er till kansliet:
info@rotarydoctors.se
0383-467480
www.rotarydoctors.se

TACK för stöd till 2:a kvartalets upprop:
Bidragen uppgick till 39 930 kr till jiggers/skabbprojekt och 104 100 kr till
jeepläkare! Bidrag till jiggers/skabb: Årjäng, Karlstad, Uppsala-Aros, YstadTornväktaren, Gislaved Rotaryklubbar, Bo Bergman och Samuel, samt Lena Berbes.
Bidrag till läkare: Sölvesborg, Torsås-Bergkvara, Ödeshög, Jönköping, GöteborgGamlestaden Rotaryklubbar, Karlshamns Inner Wheel, Jan Lindblad, Annica PortlandBengtsson, Helene Johannson samt Sigyn Nilsson Broberg. Se mer info på:
https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/feedback-omuppropen-under-30-ars-jubileet/

Rotary Doctors Sweden 30 år
För 30 år sedan grundades Rotarys Läkarbank av Lars Braw,
journalisten som inte bara ville skriva och vänta på att andra
skulle göra något utan gjorde något viktigt själv. Sedan
dess har Rotary Doctors:
- skickat ut tusentals oavlönade läkare och
tandläkare till afrikanska länder,
- behandlat cirka en miljon patienter och räddat liv,
- genomfört hundratals vattenprojekt så tusentals familjer har fått rent vatten
- nått tiotusentals människor med ny och viktig kunskap om hälsovård.
Under detta år riktar vi varje kvartal ett upprop om stöd till alla Rotaryklubbar i Sverige.
Tredje kvartalets upprop handlar om:

Näringsrik gröt och rent vatten
- Varje vecka kommer ca 30 undernärda barn till jeeplinjeklinikerna. De barnen behöver extra näringsrik gröt
i 2-3 månader för att komma upp i vikt. Mammorna behöver
också kunskap i nutrition. Barnen är ofta undernärda för
Mamma med ett malariasjukt barn!
att de varit sjuka, för att de fått ett nytt syskon eller för
Ett undernärt barn behöver 1 kg
att det är precis före skördetiden och dåligt med mat.

extra gröt per vecka

Mammor och barn kommer till klinikerna varannan vecka för
att väga barnet och få mer gröt. 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.
Rent vatten är grundläggande för att kunna ha en bra
hälsa. Rotaryklubbar och Rotary Doctors har stött många
byar med en brunn eller 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.
Gåvan kan betalas in genom bankgiro: 900-4722
eller genom SWISH: 123 288 83 52. Märk inbetalningen 3:a uppropet gröt eller vatten. Se mer:
https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-vetafor-din-klubb/rotary-doctors-30-ars-jubileum/

En brunn ger rent vatten
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