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Lars Braws idéer lever
Lars Braw, Rotary Doctors Sweden’s grundare, före detta ordförande och
hedersordförande, skulle ha fyllt 100 år i augusti 2020. Tyvärr fick han inte
uppleva den dagen eftersom han gick bort några månader innan sin 99 års
dag.

Lars Braw var en man som alltid hade idéer. Han hade alltid nya
projekt. Han kände hela sitt nästan 99-åriga liv att man måste
göra något för att förbättra, gå framåt. Han brann för Rotary
Doctors bokstavligen talat ända till slutet. Hade Lars fått leva ett
år till, till sin 100-årsdag, hade han säkert själv tagit initiativ för projekt mot effekterna av corona. Detta säger Monica och Christian Braw, barn till Lars.
Lars’ idéer lever. Tyvärr kan Rotary Doctors inte skicka ner läkare/tandläkare till Kenya nu, men mycket
görs för att minska de negativa effekterna av covid-19 pandemin.

Vaccinationer och preventivmedelsrådgivning
Den absolut viktigaste insatsen nu är att säkerställa att vaccinationer för
barn och preventivmedelsrådgivning för kvinnor kan fortsätta i de avlägsna områden där Rotary Doctors är verksamt. Eftersom det finns begränsningar om hur mycket folk som får samlas på en plats måste verksamheten omorganiseras. Allt sker utomhus eller vid hembesök, många
små byar besöks under varje dag. Rotary Doctors möjliggör detta genom
jeepar, personal och volontärer som utbildats.
Rotary Doctors driver:

Konsekvenserna av att barn inte får vaccin kan bli
mycket värre än Covid-19 pandemin, säger WHO.

Tre sjuksköterskeledda jeeplinjer som vaccinerar
barn och distribuerar preventivmedel. Varje veckan
vaccineras cirka 600 barn och cirka 100 kvinnor får någon sorts preventivmedel.
En jeeplinje kostar cirka 10 000 kr att driva under en månad.

Stöd denna viktiga verksamheten genom att skicka in en gåva till Lars
Braws 100 års-minne på bankgiro 900-4722 eller SWISH 900 4722.
Skriv Lars Braw på inbetalningen.

