Nyhetsbrev maj 2015
Skolstart
Äntligen är skolorna igång i Sierra Leone.
Skolupptakten den 15 april blev en dag
fylld av både glädje och sorg. Glädje över
att åter få börja i skolan men också sorg
över att möta kompisar och lärare där
många mist sina nära och kära på grund av
ebolaviruset.
Av det stöd som utlovats från myndigheter,
har endast en bråkdel kommit fram.
Febertermometrar har levererats och
barnens kroppstemperatur kontrolleras
varje dag innan skolan börjar. En stor
mängd annat skyddsmaterial har kunnat
inhandlas tack
vare bidrag
från er här
hemma.
Antalet
smittade fall
per vecka
varierar något
och har den
senaste
månaden
pendlat
mellan 9-16
fall. Från
WHO görs nu insatser för att i första hand
försöka spåra smittkällor och för att
säkerställa att inga så kallade ”unsafe
burials” äger rum, begravningar där man
på traditionellt vis tvättar och kysser den

döda kroppen – en tradition som dessvärre
är en källa till ökad spridning av viruset.
Vänföreningen kommer under 2015
genomföra ett flertal aktiviteter med
humanitär inriktning. Tillsammans med vår
samarbetsorganisation på plats i Portee, har
vi identifierat ett antal barn som drabbats
extra hårt och med olika medel har vi
påbörjat stödinsatser för dessa barn och
deras familjer.
Sjukvårdskliniken
Vi hoppas inom kort kunna öppna upp vår
skolklinik, så att hälsostöd kan ges till
skolbarnen vid skolan. Arbetet med att
finna en ersättare för vår bortgångne
sjuksköterska Aminata pågår för fullt.
Aminata hade ett unikt sätt at sköta
klinikens arbete och vårt mål är att finna
någon som kan driva kliniken vidare i
samma fina anda.
Styrelsen i vår skola
Saknaden av vår käre Mr Mansaray,
grundare av vår samarbetsorganisation och
tillika ledare för skolan i Portee, är
fortfarande stor. Att han var en stor och
betydelsefull man är ett faktum som gör sig
tydligt i många olika situationer.
Mr Mansaray var tydlig med att ”Future of
Sierra Leones” arbete skulle fortsätta,
oavsett vad som skedde. Efter en tid av
osäkerhet finns nu en ”nygammal” styrelse
på plats och vi gör allt vi kan från vårt håll
för att stötta och hjälpa dem i denna svåra
situation. Viljan är stor och steg för steg

har vi hittat former för hur våra framtida
insatser kan bedrivas. Från Vänföreningen
Portees sida hyser vi goda förhoppningar
om att vårt samarbete ska kunna fortsätta
lika lyckosamt som tidigare.

Fadderbarnen
Många av er som är faddrar har hört av sig
med frågor kring hur situationen är för ert
fadderbarn. Vi förstår er oro och önskar att
vi hade kunnat rapportera på samma
regelbundna sätt som vi tidigare gjort. Tre
fadderbarn har förlorat livet under de
senaste månaderna, ytterligare tre har blivit
föräldralösa. Två av barnen har fått sitt
hem nedbrunnet, efter en gasolycka. För de
som förlorat sina föräldrar har nu
fosterfamiljer klivit in och tagit hand om
barnen. Samtliga berörda faddrar har
kontaktats personligen av oss i styrelsen.
Vårt
kortsiktiga
mål är att
se till så
skolan
fungerar,
att barnens
vardag kan
bli likt det
som fanns
innan
utbrottet av
ebolavirus.
Inom kort
kommer vi
att
återuppta vårt skollunchprogram och vi
säkerställer också att skolan har tillräcklig
tillgång till rent vatten, tvål och klorin.
Lördagsskola har införts och studietempot
är högt, detta för att barnen ska hinna ikapp
den undervisning de gått miste om. När
skolan kommit igång ordentligt, har vår
rektor i Portee lovat att se över möjligheten
för barnen att sända en kort hälsning till er
faddrar. Mer information om detta kommer
i samband med särskilt fadderutskick i
början av sommaren.

Vårcafé söndagen den
31 maj kl 11-15.
Vi i styrelsen hälsar dig och dina vänner
välkomna till vårt försommarcafé. Kaffe
med hembakat finns uppdukat och på plats
finns en stråkkvartett som bjuder på vacker
musik. Vi hoppas på strålande
försommarsol och dukar upp bord såväl
inom- som utomhus. Ett fyndtält finns
uppställt med blandade saker allt ifrån
växter, trädgårdssaker, lampor, hembakat
knäckebröd och en del annat smått och
gott.
I samband med detta så anordnar vi en
fotoutställning där vi berättar om livet i
Portee.
Vill du jobba som volontär denna söndag?
Då är du välkommen att höra av dig till oss
senast den 17 maj. Vi behöver hjälp med
servering, försäljning, disk och
undanplockning.
Vi tar också gärna emot bakverk, så om du
vill bidra med kakor, bullar eller dyl. så är
du hjärtligt välkommen att höra av dig.
Mejla till vfportee@gmail.com om du vill
anmäla dig för bak – eller volontäruppdrag.
Du kan också ringa Anki Nordin på tel.
070 2419395.
Som vanligt går alla intäkter till arbetet i
Sierra Leone.

Välkomna till Café Portiken
Hantverkargatan 2
(mitt emot Stadshuset)

