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Många av er som är faddrar och medlemmar 

följer det vi skriver på Facebook och på 

hemsidan. Nedan följer en sammanfattning 

för dig som inte haft möjlighet att ta del av 

tidigare given information. 

Nu är skolan igång efter sommarlovet. 

Skolmiljön har blivit bättre, alla klassrum har 

fått fina golv av klinkers lagda under skollovet. 

Nu kan golven lättare hållas rena och barnen 

slipper det damm som tidigare yrde runt i 

klassrummen. 

 

Skollunchprogrammet fungerar som tidigare 

och extra glädjande är att vår skolklinik åter 

öppnat. En ny sjuksköterska vid namn Hajja 

finns på plats under skoldagarna.  Kliniken har 

rengjorts noggrant och sänglinnen har köpts in 

för att kunna bytas efter varje sängliggande 

patient.  

 

 

Fortfarande lurar ebolaviruset i landet och det 

gäller att hålla höga säkerhetsnivåer för att 

undvika ny smitta. Liberia är nu helt 

friskförklarat men nya fall har konstaterats i 

Guinnea och Sierra Leone. En 16-årig flicka 

upptäcktes nyligen vara bärare av ebolavirus. 

En trolig orsak är att hon haft sex med en 

friskförklarad ebolapatient.  WHO misstänker 

att viruset kan leva kvar i spermier betydligt 

längre än man tidigare befarat, troligen mer 

än 6 månader.  

Två av våra skolflickor har behövt lämna 

skolan på grund av att de blivit gravida. 

Lärarna uppmärksammade detta efter en tid i 

skolan och då landets lagar förbjuder gravida 

flickor att delta i skolundervisning tvingades 

man stänga av flickorna. I många familjer i 

Sierra Leone förskjuts unga gravida flickor från 

sina familjer och dessvärre blev detta fallet 

även för våra flickor. Många flickor har under 

”ebolaåret” sålt sina kroppar för att få mat till 

sina familjer, andra har blivit gravida på grund 

av oförstånd och okunskap. 

I juli delades matpaket (10 ton ris!) ut till 

samtliga skolbarn och deras familjer. Vi fanns 

med på en knastrig telefonledning från Sverige 

och det kändes mycket gott att höra 

stämningen och barnens jubel. 

 

Nu påbörjar vi en ny insamling med målet  

att kunna dela ut 450 matpaket under slutet 

av oktober. Du som känner att du vill och har 

möjlighet att bidra är välkommen att sätta in 

100 kr (motsvarar 25 kg ris) på pg 303861-9. 

Märk din inbetalning ”Matpaket”.  



 

 1 augusti beslutades att landet inte längre 

skulle ha nivån ”State of emergency” vilket 

betyder att människor åter gavs möjlighet 

träffas offentligt. Viktigast av allt- man fick 

spela fotboll tillsammans igen 

I förra veckan drabbades Portee och stora 

delar av huvudstaden Freetown av 

översvämningar. Häftiga skyfall ledde till 

enorma vattenmängder. Barnen fick 

evakueras upp till andra våningen i skolan och 

sedan vänta på att en vuxen kom för att bära 

dem hem. Barn, dock inga av våra skolbarn 

spolades bort i vattenmassorna. Tusentals 

människor blev hemlösa och myndigheterna 

beslutade att den stora nationalarenan inne i 

Freetown tillfälligt får fungera som bostad för 

drabbade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, landet är verkligen drabbat på många olika 

sätt. Trots detta finns en fantastisk förmåga 

att gå vidare, strävan efter att genomföra 

aktiviteter som ger framtidshopp. Våra lärare 

vid skolan gör en hjälteinsats och arbetar 

envist vidare med bra aktiviteter för barnen. 

Ett exempel är skolans deltagande i ett 

internationellt arbete kring barns rättigheter. 

Alla skolbarn får lära om Barnkonventionens 

innehåll och under festliga former delta i en 

stor omröstning. Denna gång finns TV och 

tidningar på plats i Portee och vi hoppas 

kunna få ta del av inslagen så småningom. 

Under förra veckan besökte delar av vår lokala 

styrelse byn Kumra Bai Yoni, den by där vi 

sedan ett antal år stöttar en kvinnoträdgård 

och som också varit engagerade i 

omskärelseprojektet. Byn var ett av de första 

områden som fick besök av det team från 

Portee som reste runt för att ge livsviktig 

information om hur man skyddar sig mot 

ebolaviruset.   Det har gått lång tid sedan 

någon kunde fara dit och vi var naturligtvis 

nyfikna på hur byn klarat sig. Glädjande nog 

har ingen i byn drabbats av viruset. 

Trädgården som kvinnor ansvarar för 

blomstrar och en stor mängd ris står snart 

klart att skörda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håller som bäst på att sända ut rapporter 

om fadderbarnen. Vartefter vi får bilder via 

mail från Portee sänder vid det vidare till er 

som är faddrar.  Nätverket fungerar minst sagt 

gungigt, men vi lovar att skicka vidare så snart 

bilderna kommer till oss!  

Följ oss gärna på www.vfportee.se alternativt 

Facebook: ”Vänföreningen Portee” 

http://www.vfportee.se/

