Nyhetsbrev 1
År 2012
Vänföreningen Portee har nu påbörjat sitt
nya verksamhetsår- ett år som vi redan nu
vet kommer att bli mycket spännande och
innehållsrikt. Här kommer några utvalda
axplock av vad som är på gång!
Startklara
I Sierra Leone har nu vår
samarbetsorganisation förberett för
starten av årets insatser. Liksom tidigare
anordnar vi ett flertal olika
lärlingsutbildningar och kurser i
hälsofrågor. Nytt för i år är en omfattande
insats som syftar till att minska antalet
flickor som omskärs. Det är ett långsiktigt
och ganska komplicerat arbete där det till
stor del handlar om att få till
attitydförändringar. Vår organisation i
Sierra Leone är dock väl förberedd och vi
har goda förhoppningar om att arbetet ska
leda till positiv utveckling.
Ungdomar i samarbete
På ungdomsnivå kommer en insats göras
kring sexuella rättigheter. Arbetet är ett
samarbete mellan ungdomarna i Portee
och VF Portees ungdomar här hemma.
Även detta ett viktigt arbete, eftersom
många unga, framför allt flickor i Sierra
Leone, kontinuerligt utsätts för olika typer
av övergrepp.

Skolkliniken
Vi har nu påbörjat en
rejäl upprustning av den hälsoklinik som
finns invid skolan. Tack vare en
”nygammal” sponsor kan kliniken köpa in
nytt medicinskt material, vår sjuksköterska
på plats kommer kunna fortbilda sig och
klinikens lokaler ska fräschas upp.
Spaden i jorden
I Kumra Bai Yoni står vi nu i startgroparna
för att börja gräva en ny brunn. Den får sin
placering alldeles nära Kumras hälsoklinik
och kommer både underlätta och
förbättra arbetet vid kliniken. Den
efterlängtade brunnen beräknas vara klar i
april 2012.
Nytt besök i Sierra Leone
I mars kommer vi att besöka Portee på
nytt. Denna gång finns vi på plats för att
anordna en lärarutbildning, som innefattar
metoder för att undervisa kring mänskliga
rättigheter. Lärarna tar sedan med
metoderna ut till sina skolor och mer än
1000 barn kommer så småningom att få ta
del av arbetet. Vi ska också hålla del 2 av
vår tidigare påbörjade datautbildning och
hoppas efter denna att kunna ha
regelbunden e-postkontakt med fler av
styrelsemedlemmarna i Sierra Leone.

Får jag som fadder skicka med ett brev till
mitt fadderbarn?
Ja, naturligtvis får du göra det! Sänd det
via mail eller posta det senast den 25 mars
till:
Lotta Elf
Krypljungsgränd 10
165 78 Hässelby
På grund av begränsningar av vikt på flyget
kommer vi inte att kunna ta med någon
form av paket till barnen. Önskar du ge en
extra gåva så rekommenderar vi att du
istället sätter in en extra slant till en säck
ris (200 kr) eller till ett malarianät (50 kr).
Märk inbetalningen med önskad insats och
ditt eller ditt faderbarns namn.
Plusgiro 30 38 61-9

Medlemmar tar eget initiativ
Vi har under det gångna året haft flera
medlemmar som på helt eget initiativ
anordnat insamlingar för arbetet i Portee.
Konserter, fester och facebook- grupper
har anordnats och tack vare detta kan vi
utveckla arbetet i Sierra Leone ytterligare.
Vi i styrelsen tycker att det känns helt
fantastiskt att så många av er vill vara med
och stötta med tid och engagemang!

Said och Ibrahim på skolans stranddag

Glömt adressen till vår hemsida?
www.vfportee.se
Några av våra härligs busfrön i Portee
Tack för alla medlemsavgifter!
De senaste veckorna har många betalat in
sin medlemsavgift för 2012. Flera av er har
valt att anmäla ytterligare medlemmar ur
er familj, släkt och vänner - tack för detta!
Medlemsavgiften gör att vi kan finansiera
viktiga delar av verksamheten och hjälper
oss att se till att alla gåvor går oavkortat
till det ändamål de är avsedda för.

