
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyhetsbrev nr 2 maj 2014 
Några av oss i styrelsen är nyss 
hemkomna från Sierra Leone och vill 
gärna rapportera en del om vad som 
händer där. 
Förutom att det alltid är väldigt  roligt 
att träffa alla barn och lärare så är det 
också fantastiskt att se vad vi 
tillsammans med er lyckats med.  Läs 
och hoppas att du som vi tänker, hur 
fantastiskt det är att få vara med på 
denna väg mot ett bättre liv för så 
många människor i Sierra Leone. 
 

Stipendieprogram till elever 
med utmärkande goda 
studieresultat 
Många av eleverna vid vår skola har 
under sin grundskoletid ekonomiskt 
stöd av svenska fadderfamiljer. Stödet 
gör det möjligt att låta studietiden bli 
kontinuerlig och bidrar till att många 
barn som annars inte skulle kunnat 
fullfölja sin skolgång, nu går ut skolan 
med fullständiga betyg. 
Fadderprogrammet avslutas när 
barnet går ur årskurs 9.  
Hösten 2013 startade Vf Portee ett 
försök till stipendieprogram för de 
elever som uppvisat bäst resultat efter 
avslutade studier i årskurs 9. Fyra 
flickor blev utvalda och dessa har nu 
påbörjat sina studier vid olika 
gymnasieskolor. Resultaten är över all 
förväntan. Flickorna fortsätter prestera 
mycket väl och ett par av dem har 
uppnått extremt höga poäng i olika 
nationella examensprov. 

 

En blomstrande trädgård i 
Kumra Bai Yoni 
Kvinnoträdgården i Kumra Bai Yoni 
startade år 2012 med en gåva på 
10 000 kr och har sedan sin start visat 
stor potential att bli en välinvesterad 
insats. Från att ha börjat i liten skala, 
ingår nu 120 kvinnor från fem olika 
byar i arbetet. Indelade i fyra olika 
grupper, driver man 
idag en trädgård där 
grödor såsom ris, 
jordnötter, cassava 
och majs odlas. 
Stegvis har projektet 
vuxit i omfattning 
och allt större 
arealer bereds nu för 
odling.  Kvinnorna är 
välorganiserade och 
har tydliga mål för 
hur de vill se sitt 
projekt utvecklas.  

 
Skolbänk som alternativ till 
gatan 
I Portee finns många barn som lever på 
gatan. Föräldralösa, övergivna och 
mycket, mycket utsatta. Flickor och 
pojkar i olika åldrar och med olika 
bakgrunder försörjer sig genom att 
arbeta som ambulerande 
bensinstationer utmed vägarna, får 
tillfälliga dagsverken eller utnyttjas i 
annat barnarbete. Sommaren 2013 
genomförde Vf Portee, tillsammans 
med vår samarbetsorganisation i Sierra 
Leone en kampanj vars mål var att ett 
antal av dessa barn skulle bli inskrivna i 
skolan och dessutom få en fosterfamilj 
att bo hos. Femton barn kom att ingå i 
projektet och efter ett första år i 
skolan, står det klart att modellen 
fungerar bra och har kommit för att bli 
permanentad.  
 
 
 



Skoldatorer nu även i Portee. 
Skolans datasal blev invigd under vårt 
besök. På översta våningen av skolan 
finns nu en datasal med utrymme för 
undervisning i datakunskap. Sju 
datorer finns i dagsläget tillgängliga 
och med dessa kommer eleverna att få 
möta datorer för första gången. 
Intresset från barnen (och alla 
besökare!) är stort. 

Lotta Elf Primary School blir den första 
Primary School som kan erbjuda 
datautbildning till sina elever, inte 
undra på att det väcker 
uppmärksamhet. Vi har tidigare gjort 
det möjligt för lärarna att få en 
grundkurs och några av skolpersonalen 
har också läst data på högre nivå. Vi 
ser med spänning fram mot elevernas 
utveckling! 

 
Feeding Program 
Sedan februari i år finns fem barn 
inskrivna i vårt behandlingsprogram 
för undernärda småbarn. Barnen bor i 
de fattigaste delarna av Portee, 
familjernas ekonomiska resurser är 
minimala och utbildningsnivån är låg. 
En dag i veckan kommer mammorna 
med sina barn till Aminatas klinik vid 
skolan. Efter en stunds undervisning 
om barns uppfödning och hur man på 
olika sätt värnar om sitt barns hälsa, 
följer samtal om hur det går med 
maten och hur barnen mår. Barnen 
vägs och man mäter längd och 

överarmsmått. Mammorna får sedan 
en veckas ranson av Benemix, ett 
pulver rikt på energi och livsviktiga 
näringsämnen. Benemix framställs 
genom torkning och malning av bl.a. 
sesamfrön, ris, fisk, jordnötter och 
buljong. 

En del av barnen börjar nu närma sig 
utskrivning, snart inne på måttbandets 
gröna område. 
 

 
Som du ser så är det mycket på gång. 
Vi fyller löpande på vår hemsida med 
mer information, detta var ett axplock 
av vad som händer. 
Nya bilder från senaste resan kommer 
också snart bli synliga på hemsidan.  
 
Har du frågor eller funderingar tveka 
inte att höra av dig till någon av oss i 
styrelsen. Alla våra kontaktuppgifter 
finns på hemsidan annars är du alltid 
välkommen att kontakta oss! 
vfportee@gmail.com eller 
Anki Boman-Nordin (ordförande) på 
telefon: 070 241 93 95 
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