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Svenska Inner Wheel rådet 

 
IW doktorn  
 

En rapport från IW doktorns verksamhet under förra verksamhetsåret 2019 – 2020. 

I IW Nytt 2020 nr 2 finns det två referat från två IW doktorer som berättat om sitt volontärarbete 

under sex veckor på jeeplinjerna i Matungu, Kitale och North Pokert  i nordvästra Kenya. 

Varje år tillfrågas fyra kvinnliga Rotary doktorer, om de vill åka ut som IW doktorer och får då en 

förklaring om vad det innebär att vara sponsrad av Inner Wheel.  En viss feedback får IW av deras 

arbete i reportage i IW Nytt eller när vi kontaktar och bjuder in dem att komma och berätta om sitt 

volontärarbete i Kenya på våra månadsmöten runt om i landet. 

Jag ställde en fråga till Rotary Doctor att vi vill att Inner Wheel logga syns mer när vi stödjer ett 

projekt i Rotary Doctor med tre -fyra läkare / år. Rotary Doctor skriver i ett svar till mig. 

 ” Det är ju detta som varit lite av en utmaning för vi har ju inget speciellt sätt att informera om hur vi 

finansierar de olika läkarna. ” 

  Verksamhetsåret 2019-2020 uppgick Inne Wheels insatta medel á 110 000 kr till  

• 3 IW doktorer Hösten 2019 Margareta Skajvik och Elisabeth Ekman 

Våren   2020 Ulla Palenius, pga COVID-19 åkte ingen ytterligare läkare 

ner under våren till Kenya, se brev på hemsidan under IW doktorn   - 

Corona 

 

En läkare kostar 30 000 kr för sex veckor volontärsarbete och 3 läkare och det blir 90 000kr 

 

• 20 000 kr har använts till barn och mödravård. Varje jeeplinje för barn- och mödravård kostar 

ca 10 000kr/ månad. Det betyder att bidragen från Inner Wheel ha räckt till att täcka direkta 

kostnader för två jeeplinjer ca 1 600 barn har vaccinerats och ca 200 kvinnor har fått 

preventivmedel och mödravård. 
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