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Så här strax innan sommaren gör sitt intåg kommer vi från 

Vänföreningen Portee ut med årets andra nyhetsbrev. Håll till godo! 

 

 

 

Brunnen i Kumbra Bai Yoni 

Så var den då äntligen klar, vår nygrävda 

brunn i Kumbra Bai Yoni! Otroligt fin och 

med kallt och gott vatten, står den 

placerad alldels utanför hälsokliniken. 

Under vårt besök fick vi äran att officiellt 

inviga brunnen och nyckeln till 

inspektionsluckan överlämnades till 

byäldsten, Mr Koroma – en man som med 

sitt stora leende representerade känslan 

hos alla bybor i Kumra Bai Yoni.  

 

 

Kunskapsspridning med hjälp av drama 

Vilka underbara ungdomar som kommit samman i 

ungdomsorganisationen PEYA, Portees motsvarighet till vår egen 

ungdomssektion. Lagom till vårt besök hade de övat in en pjäs som 

belyste frågor om ungdomsgraviditeter och sexuellt utnyttjande. 

Uppförandet samlade hundratals människor och nu väntar inte bara 

framträdanden i Portee, pjäsen tas också med ut på turné och 

kommer att visas på skolor runt om i hela landet. 

 

 

 

Viktig kompetensutveckling 

Som vi skrev lite om i förra nyhetsbrevet så har 

vi fått möjlighet att rusta upp Aminatas klinik, 

som ligger alldeles intill skolan. Aminata har nu 

påbörjat sin utbildning inom 

parasitdiagnostisering, en viktig kunskap på en 

plats som Portee. Vi har glädjande nog haft ett 

ökat antal medlemmar som stöttat 

malariafonden och tack vare detta har Aminata 

kunnat behandla fler av eleverna på skolan när 

de drabbas av sjukdomen. Lagren av medicin är 

nu fyllda, vilket kommer att behövas inför den 

kommande regnperioden.  



Barn för en dag – Sportdagen 

Äntligen var det dags för sportdagen som barnen så länge har längtat och sett fram emot. En hel dag 

med sport, lek, tävlingar, dans, vara med kompisar – kort och gott en dag att få vara barn. 

 

 

Alla elever på skolan, från 

förskoleklassen till dem som går 

i klass 6, delades in i tre lag. 

Green house, Yellow house och 

Red house. Lärarna var också 

indelade i de olika lagen och alla 

skämtade och gnabbades om 

vilket lag som skulle vinna. 

  

 

Eftersom sportdagen gick av stapeln de sista veckorna innan 

regnperioden så var det torrt och hett. Efter några timmar var 

alla på sportfältet täckta av Afrikas röda jord från topp till tå men 

vad gör väl det, för när det är sportdag så blir det en folkfest!  

 

 

 

 

Efterlängtade matpaket 

Inför sportdagen försöker varje familj se till att de 

kan ta med sig en matsäck att njuta av vid 

sportfältet. När ryktet gick om att vi även denna 

gång kunde överlämna ett rispaket till de mest 

behövande familjerna, så kom en av mammorna 

försiktigt med frågan: - Kunde vi möjligen 

arrangera ett överlämnande innan sportdagen 

skulle arrangeras? 

Visst kunde vi det! Över 2 ton ris kom levererat 

till skolan och överlämnades sedan direkt till 

berörda familjer. Den rissäcken kunde inte ha 

blivit levererad vid ett bättre tillfälle - Tack alla ni 

som gjorde detta möjligt! 

 

 

 



Just nu i Sierra Leone 

Vad händer i Sierra Leone just nu? Skolan pågår som vanligt i några veckor till och parallellt med 

detta planeras för den stora byggnationen som kommer äga rum under barnens lov. Tack vare ett 

generöst stöd från Jochnic Foundation kan fyra klassrum nu färdigställas på skolans övervåning. 

Samtidigt sätts skalet upp på tredje våningen. Här är det i framtiden tänkt att vi ska kunna ha ett 

bibliotek och en liten datasal. Det kanske låter utopiskt att tänka sig en datasal när vi inte ens har el 

på plats ännu. Men vi vet av erfarenhet att utvecklingen ibland går väldigt fort. Med stöd av våra 

medlemmar och sponsorer har vi ju flera gånger sett, att det som tycks omöjligt absolut kan bli 

möjligt! 

 

Efter förra nyhetsbrevets påminnelse om att betala årsavgift för 2012 kom många nya betalningar in 

– tack för dem! Om du inte hann med det den gången så kommer här ytterligare en påminnelse. 

Avgiften är densamma, 50 kr för vuxna och 20 kr för barn under 18 år. Om du är osäker på ifall du 

betalat så är du välkommen att kontakta oss via e-post. Vi svarar gärna på om just ditt medlemskap 

är aktuellt 2012! 

 

Fadderavgift 

Är det dags att betala fadderavgift? 

Nej, ännu är det inte dags men inom kort får du som är fadder ett brev med information om nästa 

läsårs fadderavgift. Där finns alla uppgifter som du kommer att behöva.  

 

 

 

Vänföreningen Portee ber att få önska alla medlemmar,  

faddrar och sponsorer en härlig sommar! 

 


