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Inner Wheel Sweden 

 

Kära IIW executive committee, board directors, Cheng Yeok San och Alan Philips, 

Jag vill ge en kort rapport om att Sverige har vi samlat ihop cirka 8 100  £ ( ca 100 000 SEK)  för det 

globala hjälpprojektet Covid  – 19 DVF, som har  donerats  till Inner Wheel Doktorn/ Rotary  Doctors  

Sweden. 

Flera Inner Wheel Klubbar i Sverige har dessutom skickat £ 109,93 direkt till HQ på ert bank konto i 

England. 

Medlen ska användas för ett speciellt Inner Wheel Sverige/ Rotary Doctors Swedens  Covid- 19 

projekt enligt ett upprättat samarbetsavtal. Projektbudgeten ska täcka omkostnaderna för att 

distribuera vaccin till olika riskgrupper i byarna. Man började att vaccinera den 22 november i det 

område som Inner Wheel Doktorn och Rotary Doctors samverkar i sedan1990-talet. 

Tack vare Inner Wheels stora donation kan Rotary Doctors se till att vaccinationen nu når ut till 

befolkningen i TransNzoia, Kenya. Vaccin fastnade på det största sjukhuset i regionen och få kom för 

att vaccinera sig. Nu åker Rotary Doctors jeepen varje dag ut till kyrkor, marknader och till mindre 

städer för att vaccinera. Rotary Doctors personal arbetar tillsammans med personal från 

hälsomyndigheterna i Kenya. Många dagar är det fler än 100 personer som vaccinerats. En onsdag i 

Kapsigilai vaccinerades 308 personer, ändå var det flera än 100 som inte hann få vaccinet innan 

teamet var tvungen att sluta för dagen. Så dit får de återvända en annan dag. Om inte jeepen kommit 

till Kapsigilai så skulle folk behöva åka 8 mil för vaccination. Det är det få som gör, så att göra 

vaccinering tillgänglig är viktigt. Donationen kommer att räcka till omkostnader för att vaccinera                 

ca 10 000 personer. 

Inner Wheel hälsningar från Sverige  
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Var snäll och vidarebefordra mailet till Covid- 19 DVF kommitteens medlemmar,                                    

Zenaida Farcon, Magie Jones, Gemma Pirondini Venuti och Zera Coles 

 

 

 

 


