”Ni glömmer väl oss inte, Sir?” sa en liten pojke
till Lars Braw, journalist och rotarian från
Malmö, när han besökte en fattig by i Östafrika.
Det var starten till det som 1988 blev stiftelsen
Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden.
Ändamålet är att bedriva hjälpverksamhet genom
hälso- och sjukvård bland behövande i länder som
Kenya.

ROTARY DOCTORS VISION:
HÄLSOVÅRD SOM FÖRBÄTTRAR
LEVNADSVILLKOR
Detta uppnår vi i västra Kenya genom att:
•

sända ut hälso- och sjukvårdspersonal för att förebygga och
behandla ohälsa

•

bistå med barn- och mödravård som en preventiv åtgärd

•

stödja förebyggande hälsoinsatser för rent vatten, latriner och
vaccinationer

Samtidigt bidrar vi också till FN:s globala mål för hållbar utveckling särskilt mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 6 Rent vatten och
sanitet för alla.

SITUATIONEN I KENYA
Rotary Doctors fortsätter, trots restriktioner för möten och
resor samt krav på distansering, med oförminskad kraft med:
•

Vatten- och latrinprojekt

•

Medverkan till vaccinering av barn mot mässlingen, polio mm

•

Mödravård – familjeplanering

Under våren/sommaren 2020 utbildades 310 byhälsovolontärer
vars uppgift är att informera om Covid-19 och stödja familjerna
i drygt 30 000 hushåll.
Så snart det är möjligt skickar vi läkare/tandläkare till
Kenya igen.

HJÄLP OSS HJÄLPA!
Rotary Doctors finansieras främst genom:

• Allmänna gåvor från klubbar och medlemmar i Rotary
och Inner Wheel
• Månadsgivare

• Bidrag till speciella projekt som brunnar, latriner, kvinnors
hälsa, vaccinationer mm.
Mer information om Rotary Doctors:
•

Hemsidan: www.rotarydoctors.se

•

Facebook, Månadsblad: ”Nytt Från Rotary Doctors”

•

E-post: info@rotarydoctors.se

•

Swish: 900 47 22

BLI MÅNADSGIVARE!
Under juli-december 2020 genomfördes många aktiviteter i Kenya trots Covid-19:
• 9 brunnar/täckta källor för 881 hushåll, som fått tillgång till rent vatten. Kvinnorna
slipper långa vandringar med tunga vattenhinkar. Hygienen förbättras och
diarrésjukdomar minskar.

• Fler än 2 000 hushåll har fått utbildning om kvinnors rätt till hälsa, för att stoppa
könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter.
• Medverkan vid 1 000-tals vaccinationer av barn mot mässlingen, polio, hepatit mm.
Rotary Doctors har ett 90-konto under Svensk Insamlingskontroll, med möjlighet till
skattereduktion. 200:-/månad i ett år ger 600:- tillbaka på skatten.

Varje bidrag är viktigt! Som månadsgivare stödjer du utvecklingen av alla de insatser
som beskrivs här.
Anmäl dig som Månadsgivare på rotarydoctors.se

