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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:  

 

Vaccinationer och tandvård 

Under ett år ges ca 15 000 vaccinationer till barn vid jeeplin-

jeklinikerna, mot de vanligaste barnsjukdomarna precis som i 

Sverige. Vaccinet sponsras av UNICEF och Kenyas rege-

ring, 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 är en av den värsta smärtan som man kan ha. Då behöver man hjälp! Rotary 

Doctors tandvårdsteamen, men en tandläkare från Sverige, lär barn att borsta tänder-

na. Sen får de barn som behöver också tänder lagade eller utdragna vid en mobil 

tandläkarutrustning direkt i skolan. Nu behövs en till sån  

mobil tandläkarutrustning för att hjälpa fler barn, 

den kostar 25 000 kr.  

Gåvan kan betalas in genom bankgiro: 900-4722 

eller genom SWISH: 123 288 83 52. Märk inbetal-

ningen 4:a uppropet vaccination eller tandvård.    

Se mer: 

https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-

for-din-klubb/rotary-doctors-30-ars-jubileum/ 
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 att du och dina barn 
inte har någon sjuk-
vård 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 riske-
rar undernäring och 
har dåliga tänder….  

Så är situationen för 
många människor i 

Kenyas fattiga och av-
lägsna delar.    

 
Du och din Rotaryklubb 

kan hjälpa till!  
 

Hälsovård, utbildning i 
hälsofrågor och tillgång 
till rent vatten ger fris-
kare människor och för-
bättrade levnadsvillkor.    

Tänk dig:  TACK för stöd till 3:e kvartalets upprop:  
Bidragen uppgick till 6 365 kronor till extra näringsrik gröt 37 500 kr till en 

brunn. Gröt: Trettiosju medlemmar i Vetlanda Rotaryklubb, Marie-Louise Ring, Britt 

Ernberg, Marianne Olofsson, Mikael Jönsson, Christina Wadsten-Malm, CG Olofsson. 

Brunn: Tranås-Sommenbygden Rotaryklubb och Lillian Gustavsson och Falkenbergs 

Rotaryklubbar som skänker merparten av kostnaden: ca 35 000 kr. Se mer info på:     
https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/feedback-om-

uppropen-under-30-ars-jubileet/ 

Mamma med ett malariasjukt barn!  

Feedback om  

verksamheten 

Genom vår hemsida 
www.rotarydoctors.se 
kommer ni att få feed-

back 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 klub-
ben av någon represen-

tant från Rotary Doctors. 
Hör av er till kansliet: 

info@rotarydoctors.se 
0383-467480 

www.rotarydoctors.se 
Här har jag ont!   

Vaccination räddar liv!  

Fjärde kvartalet 2018 
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