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Många av er som vi har förmånen att få räkna 
till medlemmar och stödjande företag, har 
kanske följt den senaste rapportering på vår 
hemsida och Facebook. Med detta nyhetsbrev 
vill vi försöka sammanfatta lite av höstens 
händelser och arbete. 
 
Det var när sommaren stod i sin vackraste 
skrud här hemma, som de första rapporterna 
om ebolaviruset nådde oss. Våra vänner i 
Portee rapporterade om ett ändrat 
säkerhetsläge i landet, och varje vecka kom 
nya uppgifter på hur offentliga platser 
tvingades stänga ner för att undvika publika 
sammankomster. Då i slutet av juli, fanns 
hopp om att situationen snabbt skulle kunna 
vara under kontroll. Idag vet vi att den 
förhoppningen var mycket naiv. 
 
Som i alla kriser av detta slag, påverkas alla 
delar av ett samhälle. Matpriser sköt snabbt i 
höjden och vissa varor blev snart svåra att få 
tag i. Eftersom skolan tvingas hålla stängd, kan 
ingen skollunch serveras. Här hemma fattade 
vi i styrelsen därför ett beslut att omfördela de 
medel vi har för skolmat. Inskrivna barn vid 
skolan har istället fått komma till skolan för att 
hämta ut matpaket bestående av ris, olja, 
buljong och lök. Det är av hälsoskäl ytterst 
viktigt att barnen i området ges möjlighet att 
äta sig mätta. 

 
 

Vår största oro har förstås handlat om hurvida 
ebolaviruset skulle få fäste i de tre byar där vi 
arbetar, med Portee som bas. Varje dag har vi 
samtalat med vår koordinatör som kunnat 
lugna oss med beskedet att ingen ännu blivit 
drabbad. Vår sjuksköterska Aminatas röst 
hördes i hela Sverige då hon i Sveriges Radio 
fick berätta om sitt och sina kollegors tappra 
arbete för att stötta människor som drabbats 
av icke ebola-relaterade sjukdomar. 
Så blev Aminata själv sjuk. På bara några få 
dagar blev hennes tillstånd sämre och en tidig 
lördagsmorgon kom beskedet från Portee, vår 
älskade Aminata hade avlidit. Sorgen blev 
total, inga ord finns att beskriva förlusten av 
Portees modigaste sjuksköterska.  
När sorgebesked likt detta kommer stannar 
världen till för en stund. Många frågor väcktes 
kring hur vi bäst skulle gå vidare med våra 
insatser. Det blev vår samarbetsorganisation 
som gav oss svaren. Ebolavirus tar inte paus, 
det fortsätter obönhörligen skörda nya offer 
och människor i landet behöver naturligtvis 
fortsatt stöd. Aminata var en inspirationskälla 
för oss alla, och i hennes anda kommer vi 
försöka göra allt vi kan för att stötta de som 
behöver.  
Vänföreningen Portee fortsätter därför sitt 
arbete, med fokus på det preventiva arbetet 
mot ebolaviruset. ”Klorinhinkar” köps in och 
delas tillsammans med matpaket ut till utsatta 
barnfamiljer i området.  

               Risleverans till Portee 



Vår insamling fortsätter och vi för regelbundet 
över medel som inkommit.  
Vi vill gärna passa på att rikta ett stort tack till 
alla er som redan bidragit till vår insamling, ert 
stöd har varit oerhört viktigt! 
 
Sorg och glädje går ofta hand i hand. Från våra 
vänner i Portee kom under veckan beskedet 
om att tre av skolans lärare nu äntligen blivit 
godkända av utbildningsministeriet i landet. 
Det betyder att de från och med nu kan 
kvittera ut den lön de så länge väntat på. Sju 
års väntan är över och vi hoppas nu att 
ytterligare lärare vid skolan inom kort ska få 
sitt arbete erkänt på samma sätt.  
 

Ni som följt vårt arbete sedan tidigare år, 
minns kanske att vi uppe i provinserna 
startade ett djurhållningsprojekt för ett antal 
år sedan. Till byn Sanda, belägen i 
provinserna, köptes ett antal kor in med syftet 
att starta ett vinstdrivande projekt från vilket 
vinsterna skulle kunna investeras i framtida 
utvecklingsprojekt. Insatsen ägs nu helt av vår 
samarbetsorganisation och djurbeståndet 
växer för varje år. Under oktober månad 
föddes fyra nya kalvar och projektet har nu 
med råge nått alla mål som fanns satta från 
början.  
Vi fortsätter vår rapportering på vår hemsida 
och Facebook. Du hittar dessa på: 
www.vfportee.se 
Facebook: Vänföreningen Portee 
 
 
 

Lördagen den 29 november 

mellan kl 10-16 
  
öppnar portarna för vår årliga julmarknad! 
Liksom tidigare år går den av stapeln på Cafe 
Portiken,  
Hantverkargatan 2 A, snett mittemot 
Stockholms Stadshus. Vi har skapat, bakat, och 
syltat och du hälsas varmt välkommen för att 
finna julklappar eller bara för att ta en kopp 
kaffe med hembakat.  
Vill du göra en insats för människorna i Sierra 
Leone? Tycker du det är roligt att sticka, virka, 
skapa eller baka? Sockor, vantar, hantverk i 
alla former tas tacksamt emot. Det är bara 
fantasin som sätter gränser. 
 
Kontakta Anki på telefon 070 241 93 95 om du 
vill bidra.  
Alla intäkter går oavkortat till barnen i Sierra 
Leone och i år behöver de vårt stöd mer än 
någonsin! 

 
 
 
  

http://www.vfportee.se/

	Nyhetsbrev
	Vänföreningen Portee november 2014

