2015 – nu spirar hoppet igen
Det har varit tuffa år för våra vänner i Portee. Vi har
lidit tillsammans med dem och stöttat dem så gott vi
har kunnat. Men nu har det vänt. Vi ser positiva tecken.
När klockorna ringde in år 2015 så var det med hopp. Hopp om att ebolan snart skulle vara under
kontroll, att skolorna snart skulle kunna öppna, att människorna i Sierra Leone åter skulle kunna röra
sig fritt, umgås, spela fotboll. Men framför allt hopp om att slippa den ständiga oron över att viruset
plötsligt och åter skulle drabba fler byar. Nu när vi lämnar 2015 bakom oss, kan vi med glädje
konstatera att många av önskningarna gick i uppfyllelse.
Vardagen åter för barnen
Skolorna öppnade i april, vilken var mycket viktigt för att komma tillbaka till en vardag för barnen.
Steg för steg kunde landets myndigheter under året släppa på säkerhetsföreskrifterna och när landet
så småningom blev friskförklarat i november så var glädjen och lättnaden stor. I Portee blev firandet
dock lågmält. Man valde att följa presidentens uppmaning om att fira med respekt och med
eftertanke, för att hedra och ära de som förlorat sina liv under de två år som ebolaviruset haft sitt
fäste i landet.
Skolprojekt ser till barnens behov
Under 2015 har vi tillsammans med vår lokala samarbetsorganisation lyckats genomföra flera
insatser. Vårt primära mål har varit att se till barnens behov. Därför har en stor del insatser handlat
om att stötta skolan och dess arbete. Vi har renoverat skolsalar, köpt in nytt skolböcker,
skyddsutrustning mot ebolaviruset, mat till barnfamiljerna (över 30 ton ris har distribuerats under
året!) och även öppnat upp vår skolklinik. De barn som förlorat sina föräldrar har fått flytta in till
fosterfamiljer och också blivit garanterade en plats i skolan.
Inget av detta hade varit möjligt utan hjälp från er härhemma. Kanske är det just det vi kommer
minnas allra mest. Hur ni alla funnits kvar med stöd och uppmuntrande ord.
Matutdelningen ett resultat av ert engagemang
2015 avslutades med två fina exempel på ert stöd. Först ut var årets sista matutdelning, som gick av
stapeln den 10 december i Portee. Alla skolans barn fick kvittera ut en säck ris med tillhörande lök
och buljongtärningar. En mycket välkommen julklapp som förutom att ge möjlighet till lagad mat
också blev en symbol för att våra vänner i Portee om att det finns många som tänker och bryr sig om
dem. Just den känslan är det många som återkommer till när vi på knastrande telefonledningar
pratar med föräldrar och vänner i Portee.

Nu när eleverna lämnat skolan sätter sig våra lärare vid skolbänkarna för att delta i en datautbildning,
också den möjlig att genomföra tack vare stöd från Sverige. Lärarna har längtat efter denna
utbildning och vi hoppas den leder till att de kan föra sin kunskap vidare till sina elever på skolan.
Sist ut 2015 blev vår insamling för läs- och skrivkurser för vuxna. Vilket gensvar från många av er!
Insamlingen pågår för fullt men redan nu vet vi att kurserna kan påbörjas i januari 2016 och troligtvis
kunna fortsätta året ut. Förra gången vi erbjöd utbildningarna ringlade sig köerna långa genom
Portee och långtifrån alla intresserade kunde välkomnas. Nu vet vi att många fler kan erbjudas plats.
Vi besöker Sierra Leone
I februari planerar vi en resa till Sierra Leone. Tillsammans med vår lokala styrelse kommer vi då att
planera för framtiden. Vi ser fram emot att få besöka Kvinnoträdgården i Kumra Bai Yoni som redan
blivit lovade fortsatt stöd. Vi hoppas också kunna se över möjligheten att på nytt införa vårt
nutritionsprogram vid skolkliniken och återknyta den direkta kontakten mellan faddrar och
fadderbarn.
Om detta och mycket mer hoppas vi kunna berätta mer när det nya året är igång. Till dess vill vi
önska dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År.
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