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Händer i Sierra Leone
Så sakteliga får vi väl nu inse att årets
sommar är över, en sommar som vi
hoppas har varit skön för alla våra
medlemmar, sponsorer och faddrar! I
Portee bjöd sommarmånaderna på regn i
stora mängder, så kraftigt att det i
området intill Portee bildades nya floder
som med full kraft kom från bergen.
Vattenmängderna fick i år förödande
konsekvenser då flera hus spolades bort.
Nu har vattenmängderna äntligen sjunkit
undan och många av de raserade husen
kan börja byggas upp på nytt.
Trots det besvärliga vädret har vår
samarbetsorganisation lyckats med att
kunna hålla alla aktiviteter i gång. Flera
utbildningsinsatser har pågått under
sommaren och man har också efter bästa
förmåga arbetat med byggnationen av
skolans nya klassrum samt den nya delen
av skolans hälsoklinik. Det är med stor
spänning vi ser fram mot ett nytt besök i
Portee för att på plats kunna få se hur de
nya lokalerna ser ut!

Ungdomarna på Sergels Torg i Stockholm

Ungdomssektionen
Det är inte bara i Portee som arbetet
fortskridit under sommaren. Här hemma
har vår ungdomssektion arbetat med sitt
projekt ”Ligg för en god sak”.
Med målet att kunna lämna över
motsvarande tre resväskor med kondomer
till ungdomarna i Portee, har ungdomarna
här i Sverige sålt ”kondomkort”. Korten
har, förutom en kondom, innehållit
information om ungdomsarbetet och
vikten av att sprida kunskap kring sexuella
rättigheter i Sierra Leone. Korten såldes
vid två tillfällen inne i centrala Stockholm
och uppmärksammades också av media.
Eftersom ungdomarna lyckats få sponsring
av korten och kondomerna så kan hela
vinsten gå till PEYA, ungdomssektionen i
Sierra Leone och deras fortsatta
rättighetsbaserade arbete.

Mat ger motståndskraft
Som många av er säkert har läst och hört
på nyheterna så är Sierra Leone ett av de
länder i Västfafrika som drabbats hårt av
en ovanligt intensiv koleraepedemi.
Tusentals människor har smittats och bara
två av landets provinser har klarat sig
undan. Aminata Mansaray, som förestår
skolans hälsoklinik har haft bråda dagar
eftersom många människor har varit i akut
behov av vätskeersättning när kolera
drabbat dem. Tillfälligtvis uppgavs i media
att landet utfördat undantagstillstånd men
detta tycks vara hävt nu.
Efter noggran kontakt med olika
hälsoinstanser har vi beslutat oss för att
ändå genomföra vårt planerade besök till
Sierra Leone nu i oktober. Vi kommer
under resan att genomföra många olika
uppföljningar av samtliga våra insatser. En
av dem kommer att vara överlämnandet
av matpaket till familjer i Portee, viktigare
än någonsin detta år!

Eventuella gåvor sätts in på föreningens
plusgirokonto 303861-9. Märk
inbetalningen ”Matpaket 2012”.
Julmarknad – snart är den här
Hur märkligt det än kan tyckas så planerar
vi redan nu för vår traditionella
julmarknad. I år går den av stapeln
lördagen den 1 december. Vi söker nu Dig
som har möjlighet att på olika sätt bidra
till marknaden. Tillhör du dem som stickar
vantar, sockar eller halsdukar – bakar eller
gör godis av allehanda slag eller har du ett
annat hantverk som du kan tänka dig att
bidra med? Vi tar jättegärna emot ditt
bidrag! Kanske kan du istället tänka dig att
vara med oss under vår idékväll onsdagen
den 10 oktober kl 18.30, då vi förbereder
inför marknaden?
Koordinatör för vår julmarknad är Anki
Nordin och du är varmt välkommen att
kontakta henne om du kan tänka dig att
vara med på ett hörn! Hon nås på
telefonnummer 0702 41 93 95 eller
anki.nordin@gmail.com
Ny hemsida
Vår nya hemsida väntas bli klar under
nästa vecka. Vi hoppas att du ska ha glädje
av den. Återkom gärna med synpunkter
om det är något du saknar eller har tankar
kring. Du hittar den på samma adress som
tidigare: www.vfportee.se

En stor säck ris kostar för närvarande 200
kr och vi har som mål att kunna överlämna
150 rissäckar till de mest behövande
familjerna. Vill du vara med och stötta
denna insats så är du varmt välkommen
att bidra. Vi tar mycket tacksamt emot
gåvor – ingen för stor och ingen för liten.

