Reseskildring november 2011
Det börjar mörkna när vi kliver ur flygplanet och luftfuktigheten slår emot oss som en våt handduk.
Dofterna - ljuden – och det speciella skymningsljuset – bekanta saker för de flesta av oss i gruppen, helt
nya för andra men tillsammans är vi i en och samma känsla – äntligen framme i Sierra Leone! Denna
gång är vi många med på resan – 10 personer! Några kommer att arbeta med uppföljning av våra
Sidaprojekt – andra ska volontärarbeta för föreningens räkning.
Fredag 4 november
Skolbarnen stod beredda för ett fantastiskt välkomnande
direkt på morgonen. Iklädda sina gula uniformer sjöng de
sånger och vi blev alldeles varma om hjärtat över att se dem.
Vi fortsatte dagen med att ha läsgrupper på skolan. Eftersom
klasserna är så stora så kan man aldrig erbjuda denna typ av
undervisning i vanliga fall så därför var intresset från
elevernas sida stort!
Vi besökte också några av de barn som ska skrivas in i vårt
fadderprogram. Jag slutar aldrig att förundras över hur
människor som tvingas leva i en sådan här miljö samtidigt kan uppvisa en sådan livsglädje och kraft att ta sig an
livets vedermödor.
Lördag 5 november
Dags för styrelsemöten. Våra ungdomar träffade PEYA, den ungdomsorganisation som vuxit fram i Portee
under de senaste åren och som tillsammans med våra ungdomar genomför projekt inom mänskliga rättigheter
och miljöfrågor. Vi lite äldre satt ner med styrelsen för Future of Sierra Leone. Vi har mycket som ska
diskuteras under veckan och det kändes skönt att lägga upp ett program tillsammans. Viljan att satsa är stor
och här finns mycket arbetspotential.
Under dagen träffade några av oss samtliga ”gamla” fadderbarn. I enskilda möten läste vi brev från våra faddrar
och barnen fick möjlighet att rita eller skriva ett litet svarsbrev. Det är en härlig känsla att få dessa stunder med
barnen och det känns viktigt att få se varje enskilt fadderbarn för en pratstund.
Söndag 6 november
Vi reste tidigt på morgonen mot byn Kumra Bai Yoni. Bussen var trång och stannade vid ett antal tillfällen på
grund av filter som slammade igen och andra tekniska
bekymmer. Det kändes som om det var som vanligt så vi höll
humöret uppe och blev inte alltför oroade.
I Kumra Bai Yoni ville vi dels kontrollera hur byns
hälsoklinik fungerar, en klinik som vi ju rustat upp tack vare
stöd från svenska familjer. Det visade sig att kliniken
fortfarande fungerar mycket bra. Många nya barn har sett
världens ljus i de nya fräscha rummen och många andra har
fått olika behandlingar gjorda. Det är också från kliniken
som utbildningarna inom hiv- och malaria koordineras.
I år har mer än 100 personer deltagit i dessa utbildningar och många fler står på kö för att få plats nästa år.
Vi passade också på att lämna ut lite av det fotbollsmaterial som vi har med oss från Sverige. Glädjefnatt utbröt!
Tillsammans med läraren på skolan diskuterade vi också den insats vi gör i byn inom läs- och skrivkunskap.
Här finns mycket att göra inom detta område eftersom så gott som alla är analfabeter.

Måndag 7 november
Vi fortsatte med besök hos nya fadderbarn. Detta läsår skriver vi in 10 stycken och det totala antalet uppgår nu
till 129 barn. Några av de nya har det riktigt, riktigt tufft. De saknar möbler totalt och sover på jutefiltar direkt
på cementgolvet. Många av barnen har förlorat en förälder och man kan bara ana den sorg som familjerna gått
igenom. Det känns därför oerhört skönt att få komma till familjen för att informera om fadderskapet. Nu lyfts i
alla fall en börda från familjens axlar.
Ungdomarna genomförde en datautbildning med deltagare ur PEYA. Vi hoppas att få till en bättre e-postkontakt
mellan våra ungdomsgrupper men än återstår mycket träning innan detta är möjligt.
Idag är det Tobaski i Sierra Leone så det mesta är stängt och barnen har fått ledigt från skolan. Vi passade
därför på att resa ner till Bureau Beach på eftermiddagen. Lika ljuvligt som vanligt och sådan otrolig kontrast
mot det smutsiga Portee!
Tisdag 8 november
Vår stora utflygt ”Barn för en dag” stod på programmet. I
inhyrda bussar for alla skolans elever, lärare och många
föräldrar till Tokey, ca 1, 5 timmes bilresa från Freetown.
Med i bagaget hade vi bland annat fotbollskläder, skänkta av
vänliga människor i Skanör med omnejd. Vår skola skulle
dagen till ära möta skolan i Tokey och hur stort detta var
förstod vi först när vi kom fram. Hela Tokeys verksamhet
avstannade för att alla ville finnas med och titta på matchen.
Att pojkarna i laget var stolta över att få spela i riktiga
matchkläder var inget att ta miste på. Solen gassade och
temperaturen var uppe i minst 40 grader men tempot på plan var det inget fel på. Porteeskolan vann med 3-1!
Efter matchen genomfördes ett program på stranden. En mängd drama spelades upp och som vanligt blev detta
en dag att minnas för oss alla!
Onsdag 9 november
Några av oss startade dagen med att åka in till Freetown för ett hedersamt besök hos landets First Lady, Mrs Sia
Koroma. Vi har ju haft glädjen att möta henna vid tidigare tillfällen men ett besök hos presidentfamiljen känns
alltid lika speciellt och det är verkligen en stor ära för oss att få komma dit. Återigen fick vi möjlighet att ta upp
vårt bekymmer med uteblivna lärarlöner och ett nytt ”Letter of recommendation” skrevs. Med detta i handen
for vi till utbildningsministeriet för att träffa en nytillträdd biträdande utbildningsminister. Nu håller vi
tummarna för att processen ska gå i rätt riktning!
Tre stycken ur gruppen fick idag möjlighet att besöka Mercy Ships, ett flytande fartyg som ligger för ankar vid
hamnen i Freetown. Fartyget har tre operationssalar och en tandläkarklinik och vi har som organisation haft
möjlighet att sända ett 30-tal patienter från Portee och Kumra för behandling. Den här typen av nätverk känns
härliga att bygga upp eftersom det verkligen kommer människorna i landet till godo.
Torsdag 10 november
Vi börjar kunna bocka av vår ”att-göra-lista”. Ganska många styrelsemöten finns kvar att genomföra men på
fadderbarnsfronten har vi lyckats träffa alla barn utom tre. En pojke är försvunnen, under mystiska
omständigheter. Polisen är informerad men faktum är att ingen tycks veta vart han tagit vägen. Det ser
oroväckande ut men vi håller förstås tummarna för att han ska komma tillrätta. En av flickorna är svårt sjuk
och ligger på sjukhus och det tredje barnet är en flicka som flyttat från området. Det är alltid trist att behöva
meddela detta till faddrar i Sverige, men så ser helt enkelt verkligheten ut.

Halva gruppen reste tillbaka till Sverige idag. Vi andra genomförde ett långt styrelsemöte under eftermiddagen.
Denna gång övade vi på att skriva sakrapporter, en rapport som måste in i samband med vår rapportering av
Sida-projekt. Det gick bra och alla var mycket nöjda efteråt.
Fredag 11 november
Nu firas Thanks Giving i landet. Som en del av detta samlades hela skolan i den stora moskén som uppfördes av
Khadaffi för några år sedan. Den var verkligen magnifik och även om vi kände oss något ovana iklädda sjalar
och heltäckta klänningar, så var det en mycket speciell upplevelse.
På eftermiddagen åkte vi in till Freetown för att beställa ris och andra matprodukter till de matpaket som ska
delas ut på söndagen. Vi fick ett bra pris och allt ska levereras till skolan utan att vi behöver betala för
transport.
Vi träffade åter styrelsen och arbetade idag kring hur finansiell rapportering ska gå till. Det är många moment
att gå igenom men vi bedömer nu att styrelsen i Portee kommer klara av detta bra!
På eftermiddagen for vi in till tv-stationen för ett planeringsmöte tillsammans med tv-chefen. Vi kommer få
möjlighet att få två aktiviteter med som reportage i de dagliga sändningarna och dessutom ska Lotta göra en
intervju på måndag, strax innan vi åker hem.
Lördag 12 november
Idag har vi haft utvärdering av alla våra insatser. Det blev många, långa samtal men det var absolut värt den tid
det tog. Det känns viktigt att sitta ner tillsammans och diskutera kring hur insatser genomförs, vad som kan bli
bättre och vad som fungerar bra.
Vi hade också möjlighet att idag köpa in 6 getter, tänkta att dela ut till extra behövande familjer. Det var jättekul
att gå runt i Portee med dessa getter och naturligtvis blev familjerna väldigt glada. Just getter verkar fungera
bra att ha eftersom de tycks vara mer eller mindre allätare.
Söndag 13 november
Idag var det fest hela dagen! Vi kom till skolan i Portee tidigt
på morgonen och då var aktiviteten i full gång. Kläder
syddes, knappar skulle sys i- allt för att alla barnen skulle
kunna gå finklädda i skolans första riktiga skolmarsch!
Programmet startade i kyrkan men en 2,5 timmar lång
gudstjänst. Mycket musik och dans och ganska lång
predikan… Efter gudstjänsten ställde alla upp på led och
tillsammans med tre orkestrar, en scoutgrupp, eskort av
polis och militär, gick vi genom gatorna för att visa upp vilka
fina elever vi har på vår skola. Det var en glädjens dag och
stoltheten lyste i allas ögon!
Måndag 14 november
Dags för hemfärd till Sverige! Vi höll dock igång intill slutet och startade morgonen med att dela ut matpaket till
alla fadderfamiljer. Därefter for Lotta in till tv för att delta i en direktsändning under vilken hon fick möjlighet
att berätta om föreningen och dess arbete samt vår önskan om att få frågan om löner löst. Vi hoppas att det ger
bra respons från utbildningsministeriet!
Vi sammanfattar vårt besök och kan konstatera att vi åter haft en fantastisk vistelse i Sierra Leone. Det är så
otroligt roligt att få följa utvecklingen och se att många saker går åt rätt håll. Vår samarbetsorganisation gör ett
bra arbete och tack vare att de är villiga att satsa så här hårt så kommer utvecklingen att bli än bättre.

April 2011
Dag 1, fredag
Påsklov i Sierra Leone betyder uppenbarligen inte samma sak som det gör i Sverige!
När vi kom till skolan hade vi väntat oss en skola tom på elever, men ack så fel vi hade. Samtliga
elever stod beredda att ta emot oss, precis lika vänligt och varmt som alltid, när vi kommer på
besök. Det är så gott att se alla igen, och allt fler av barnen vågar nu sig fram för en kram eller två –
ett extra mysigt välkomnande. Vi har ett späckat program framför oss. Med i resegruppen finns
Christopher, Elina och Frida, som tillsammans ska genomföra vårt ungdomsprojekt i samarbete med
ungdomarna här i Portee. Miljö och mänskliga rättigheter står på schemat. Det ska spelas drama och
alla ska få fotografera sina egna tankar om mänskliga
rättigheter. Bilderna ska mynna ut i en utställning, både
här och hemma i Sverige.
Mats finns med för att vara huvudansvarig för den
datautbildning som ska äga rum under veckan,
Sammanlagt 12 personer ur olika målgrupper ska få
delta i ett datalabb som vi hyrt en bit bort.
Vi andra ska ansvara för att följa upp flera av de
insatser som pågår. Under veckan ska vi bland annat
resa till Sanda för att besöka ”koprojektet”, vi ska också
besöka Kumra Bai Yoni, där vi med stöd av några
familjer i Sverige kunnat rusta upp hälsokliniken. Vidare ska vi träffa gamla och nya fadderbarn,
besöka presidentfamiljen, utbildningsministeriet, delta i en sportdag och genomföra ett antal
styrelsemöten. Vi får hoppas att alla håller sig friska – det behövs om vi ska hinna med allt!
Dag 3, söndag
Idag var det dags för ungdomarna att visa upp sitt drama om mänskliga rättigheter. Spelplats var en
öppen plats i Portee. Scenen bestod av uppspänt tyg, en ljudanläggning fanns på plats, bänkar till
publiken var utställda. Men var befann sig publiken? En viss oro infann sig när endast ett 20-tal
personer fanns på plats inför pjäsens början. Mest oroliga var
nog vi svenskar, våra sierra leonska vänner tog det betydligt
lugnare. Efter en stund förstod vi varför… Så fort pjäsen
startade, kom som genom ett trollslag, människor från alla hörn
och kanter, och snart var hela skådeplatsen överfylld av
människor i alla de åldrar. Pjäsens innehåll var tydligt och i
många avseenden modigt presenterat. Ungdomarna värjde sig
inte för att även belysa tabubelagda ämnen, såsom kvinnlig
omskärelse, misshandel, osv. Skratt och igenkännande blickar
sågs hos många och det var uppenbart att detta var en pjäs
som verkligen berörde många. Nu planerar ungdomsgruppen
i Portee att ta med sig pjäsen ut till skolor och andra byar, för
att sprida budskapet vidare. Det finns hopp om framtiden!
Dag 4, måndag
I Sierra Leone tar det tid att jobba mot myndigheter. Nu har
vi kämpat i fem år för att få våra lärare att bli betalda för sitt
goda arbete vid skolan. När vi var här förra gången, i
november, trodde vi nog att problemet var löst när landets
First Lady skrev ett rekommendationsbrev som vi kunde
överlämna till utbildningsministeriet. Så lätt var det inte, visade det sig… Inför denna resa hade vi

därför bett om ett nytt besök hos presidentfamiljen och vår gode vän, Mr Helal var snäll nog att
boka in ett nytt möte. Mrs Sia Koroma, som landets presidentfru heter, tog emot lika vänligt som
förra gången. Vi fick möjlighet att framföra våra bekymmer och hon skrev ett nytt brev, denna gång
till vice utbildningsministern. Med brevet i handen for vi genast till ministeriet för ett
överlämnande. Dessvärre är vi ju mitt i firandet av 50-årsjubileumet av landets självständighet, så
något definitivt besked lyckades vi inte få. Vi kan bara hålla tummarna för att det går vägen denna
gång!
Dag 5, tisdag
Stora brevläsardagen! Med från Sverige hade vi en hel hög
med brev från många faddrar. Vi vet hur viktigt det är för
barnen som får ta emot dessa brev, att noga få höra innehållet
så därför hade vi satt av mycket tid för detta. Många av barnen,
speciellt de yngre, har svårt att förstå vår engelska, så därför
har vi alltid med någon av lärarna till att översätta. Av naturliga
skäl hade många faddrar beskrivit den hårda svenska vinter, så
det blev mycket samtal om snö, is och behovet av vinterkläder. Inte så lätt att relatera till när man
bor i Portee, men ack så spännande! Flera av barnen satte sig genast att svara på breven, och för de
som ännu har svårt att formulera sig själva på engelska, hjälpte lärarna till.
Dag 6, onsdag
Stora inköpsdagen!
Tidigt på morgonen for Edith och Helena till Freetown tillsammans med Mr
Gbla från styrelsen och Mr Baker som är läraren för sömnadsutbildningen. På
programmet stod att denna dag införskaffa symaskiner, för den gåva vi fått
motta av Alectas biståndsförening. Under en tid har det i Portee anordnats en
syutbildning för unga män och kvinnor. Nu var det tid för den första kullen
studenter att bli examinerade och med stöd av vår gåva hade vi bestämt att
premiera de duktigaste studenterna i klassen. De maskiner som Edith och
Helena idag köpte in ska därför gå till dessa studenter, för att de ska få en
möjlighet att starta egna syrörelser. Enligt de uppgifter vi fått skulle summan räcka till 3 maskiner,
och 3 till nästa kull, men förhandlingarna gick bättre än väntat och hela 5 maskiner blev inköpta,
och då återstår halva summan! Om några dagar kommer man att ha examensfest då maskinerna ska
överlämnas. Vi vet redan nu att det öppnar helt nya möjligheter för de som får ta emot dem. Dennis,
som är en de bästa studenterna, kommer inte bara ges möjlighet att starta eget, han kan nu också
äntligen få gifta sig med den unga kvinna han sedan länge är förälskad i. (Obs! Den unga kvinnan
som Dennis nu kan gifta sig med är inte Helena på bilden!)
Dag 7 och 8, torsdag-fredag
Oj, vad vi har skumpat fram de två senaste dygnen! Vi startade mot Sanda tidigt i går morse. Att det
skulle vara långt och ta lite tid visste vi på förhand, men att det skulle skumpa så otroligt och
dessutom virvla runt röd sand i precis hela bussen (där vi för övrigt satt 16 personer, tätt inpå
varandra…) hade vi kanske inte riktigt insett. Nåväl, efter 5 timmars bildfärd nådde vi vårt mål för
dagen; Sanda-byn där vi detta år startat upp ett projekt kring djurhållning i form av kor. Sanda
visade sig vara en klassiskt sierra leonsk by med husen byggde utmed byns huvudväg. Här i
utkanten av byn, har vår lokala samarbetsorganisation detta år köpt in ett antal kor som i framtiden
ska bilda grunden för ett självförsörjande projekt. Korna såg ut att ha det mycket bra, och flera av
dem var redan dräktiga. Vi är verkligen inte de som har någon specialkunskap kring detta område,
men efter att ha spenderat dagen med dem som ansvarar för projektet, så känner vi oss helt trygga
med att detta har alla förutsättningar att lyckas.

Vi fortsatte resan mot Makeni där vi spenderade natten.
Morgonen därpå placerade vi oss i den nu djupt rödfärgande
bussen, beredda att resa vidare mot byn Kumra Bai Yoni.
I Kumra Bai Yoni har under det senaste året byns hälsoklinik
rustats upp. Tack vare ett antal givmilda familjer i Sverige
och USA har detta kunnat genomföras. Kliniken som är
mottagningsklinik för 11 stycken byar har nu fått riktiga
sängar med madrasser, en mängd utrustning har köps in och
golv och väggar har fräschats upp.
Vi mottogs med sång och dans och nog förstod vi att den nya kliniken var värd att firas – den är nu
otroligt fin!
Dag 9, lördag
Vi hade planerat för en ledig dag och en bilresa till
stranden i Kent stod på programmet. Men nu är det ju så
att Sierra Leone firar sitt 50-årsjubileum och inför det
stora firandet som går av stapeln nästa vecka, ska alla
gator städas. Därför hade man idag förbjudit all
motortrafik så vår morgontripp till stranden fick vänta
lite. Men den som väntar på något gott… Eftermiddagen
blev ljuvlig. Vi åt grillad baracuda, badade i det härliga
vattnet och njöt för fulla drag!
Dag 10, söndag
Förmiddagen ägnade vi åt att dokumentera olika saker på skolan. Bland annat har vi tagit mått på
hur den nya skolbyggnadsdelen skulle kunna se ut i framtiden. VI har ju en dröm att en gång kunna
ha tre våningar på skolan med tillhörande bibliotek och lekutrymme för barnen. Kanske dröjer det
innan drömmen kan gå i uppfyllelse, men vi håller tummarna för att det en dag blir en dröm som
besannas!
På eftermiddagen deltog vi i skolans stora sportdag, som ägde rum på sportfältet i övre Portee.
Stafetter, danstävlingar och alla andra möjliga och omöjliga grenar avläste varandra.
Dags för avsked
Tiden går verkligen fort när man är har roligt! Det är dags att ta farväl för denna gång. Barnen på
skolan, tillsammans med en grupp föräldrar förärade oss gåvor i form av en T-shirt med trycket
”Sierra Leone 50-years anniversary”. De blir perfekta att ha på torsdag, då vi ska fira
jubileumsdagen på Sergels Torg tillsammans med Sierra Leonska föreningen!

November 2010
Representanter ur Vänföreningen Portee har just återvänt till Sverige efter ytterligare ett fantastiskt
besök i Portee och Sierra Leone. Besök hos presidentfamiljen, inskrivning av nya fadderbarn, en
oförglömlig strandutflykt…
Redan innan vi lämnade Sverige visste vi att denna resa skulle innebära dagar fyllda av aktiviteter
och spännande möten. Med på resan fanns två av föreningens ungdomar som på egen hand for ner
för att ansvara för ungdomssektionernas arbete. Det känns extra bra att ha dessa unga människor
med i arbetet!
Sierra Leone var sig likt även om vi kunde konstatera att det så sakteliga händer saker i landet.
Elförsörjningen är en sådan förändring. Tidigare kunde vi från hotellet endast ana tre hus med
elektricitet, nu var det ett femtontal hus med belysningen tänd!
Redan första dagen startade vi med att besöka nya
fadderbarn i deras hem. På slingriga stigar, utmed
branta klippbranter letade vi oss, tillsammans med
vår koordinatör, fram till mycket tacksamma
familjer.
Hur många familjer man än besöker här nere, så kan
man nog aldrig sluta förundras över hur dessa
familjer får livet att fungera – med glädje dessutom!
Många av de nya familjerna lever helt utan egna ägodelar, i vissa fall på ytor som är 5-6
kvadratmeter. Det är mörkt och trångt och nu när regnet fortfarande faller dagligen så är fukten
också påtaglig. Att dessa barn nu har fått en fadder känns fantastiskt skönt och vi hoppas verkligen
att alla här hemma inser vilken viktig insats de gör.
Strax innan resan fick vi ett halvt löfte om att få möta
presidenthustrun för att berätta om vårt arbete och också
för att försöka få lite stöd i vår påverkan av
utbildningsministeriet angående lärarnas löner. Tack
vare Sierra Leones generalkonsul i Sverige och hans
kontakter i Sierra Leone blev denna dröm verklighet!
Presidenthustrun , The First Lady som hon tituleras,
visade sig vara en underbar kvinna med ett genuint
intresse för utbildnings- och hälsofrågor. Besöket
resulterade i att hon skrev ett ”Letter of Recommendation” som vi fick med oss för att överlämna till
utbildningsministern. Nu håller vi tummarna för att det händer saker!
I mitten av veckan var det dags för den stora
strandutflykten. Tillsammans med 250 barn och ett
femtiotal vuxna begav vi oss mot Bure beach, en
paradisstrand ca 7 mil utanför Portee. Solen sken, alla
var glada och möjligheten att bara få springa och
slänga sig i den mjuka sanden gjorde barnen helt
exalterade. Det byggdes sandslott, spelades fotboll och dansades till den medhavda musiken.
Eleverna bjöd också på föreställningar med musik och drama som alla handlade om miljö- och
hälsofrågor.

Vi gjorde också ett besök till Kumra Bai Yoni, den lilla
by uppe i provinserna där vi drivit utbildning i
hälsofrågor. Denna gång kom vi med det glädjande
beskedet att vi fått en sponsor till hälsokliniken, något
som verkligen är angeläget! Den förlossningssäng vi
beställt hann inte bli färdig innan besöket men som en
symbolisk gåva hade vi med oss madrasser till sängarna på kliniken. Från och med nu behöver
ingen längre ligga på den kalla och hårda sängbotten!

Mars 2010
Representanter ur Vänföreningen reste i mars på nytt
till Portee. Denna gång hade vi glädjen att ha med två
ungdomar, som tillsammans med ungdomssektionen i
Sierra Leone, arbetade kring framtida projektplaner.
I Portee är det långt ifrån en självklarhet att unga
människor får vara med och bestämma vilka frågor
som ska stå på agendan.
Intresset för ett deltagande var stort och ett 100-tal
ungdomar var med på mötet som kom att handla
mycket om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och
värderingsövningar.
På programmet stod också besök hos ett 10-tal nya
fadderfamiljer. Totalt finns nu ett 70-tal barn inskrivna i
vårt viktiga fadderprogram. Denna gång hade många av
våra faddrar valt att skänka en extra gåva till sin familj,
avsedd för inköp av ett matpaket. Tillsammans med
övriga skänkta gåvor beslutade vi att införskaffa ett
matpaket till samtliga barn i programmet. Totalt
inhandlade vi lök, buljongtärningar, olja samt drygt 1 ½
ton ris, vilket delades ut till många, många lyckliga
familjer!
Detta år har vi getts möjlighet att använda våra duktiga workshops-ledare för kurser i byn Kumrabai
Yoni ute i provinserna. Här ska de under året driva utbildning kring både malaria och hiv. Behovet
är stort eftersom det råder ett skriande behov av
kunskap inom dessa områden. Som förberedelse inför
denna utbildning valde vi att besöka byn på nytt.
Med i bagaget hade vi en stor mängd sjukvårdsmaterial
skänkt av Tillqvist Medical. Barnmorsketrattar,
stetoskop, blodtrycksmätare m.m. överlämnades till
sjuksköterskan i byn och kommer nu att komma väl till
användning.

En av skolans traditioner är att en gång om året anordna en stor
idrottstävling för alla skolbarnen. En liten del av den gåva som
företaget Chiffer AB skänkt för läromedelsändamål, användes för
dessa tävlingar. Under två dagar fylldes det stora sportfältet i Portee
av barn och föräldrar. Mer än 3 000 människor kom för att heja på
barnen, så detta blev verkligen en minnesvärd folkfest för alla oss
som närvarade!
Det var också härligt att få se vad många enskilda medlemmars och
Resursgruppen ABs stöd till matprogrammet betyder! Även i år
serveras skollunch tre gånger i veckan på skolan. Skollunchen är en
av de mest uppmärksammade insatserna i Portee
och vi får många förfrågningar kring hur detta fungerar. Vi fick
följa när mödrar till skolbarnen lagade lunchen med stor omsorg
och när samtliga barn och lärare serverades den näringsriktiga
måltiden. Inte ett riskorn fanns kvar på tallrikarna och att detta ger
resultat i både i hälsa och koncentration, råder inga tvivel om!
Vid varje resa försöker vi lära oss mer om Sierra Leone. Denna gång stod landets historia med
barnsoldater i fokus. Under veckan besökte vi därför ett rehabiliteringscenter, där man idag ger
drabbade ungdomar en ny chans i livet.
Vi gavs också möjlighet att intervjua tidigare barnsoldater, ett gripande besök som berörde oss alla
mycket starkt. Tack vare stöd kan dessa ungdomar idag leva ett drägligt liv, om än fyllt av
smärtsamma minnen. Samtidigt ger de oss en påminnelse om hur skör framtiden är för Sierra
Leones unga befolkning. Det kommer att ta många år att läka de sår som kriget förde med sig.

Oktober 2009
En resa till en annan värld….
Att få åka och träffa sitt fadderbarn kändes som en otrolig ynnest. Omöjligt att veta hur det skulle
vara att kliva av planet i Sierra Leone och mötas av denna – en annan värld. Och även om allt är så
annorlunda än Sverige och att man blir minst sagt uttittad som det blekansikte man är, så var
känslan att jag möttes av otrolig värme. Och då menar jag inte bara vädertemperaturen.
Att välkomnas av sjungande barn, föräldrar och boende i Portee som vinkande glatt följde oss ner
till skolan gjorde att man kände sig inte mindre än kunglig. Alla var glada över att vi kommit och
stolta över att visa det arbete som pågår där nere med hjälp av sponsorer och faddrar.

Jag fick sitta med i klassrummen, gå hem till familjer som fick en fadder och höra deras situation,
träffa alla skolbarnen och lärarna, se syskolan, träffa styrelsen och se samhället de bor i och jobbar
för att det ska bli bättre.
Så träffade jag ju också mitt fadderbarn och
hennes familj och fick lära känna den tjej som
jag skriver brev till och betalar skolgång för. Det
här var en upplevelse helt olik något jag tidigare
upplevt – helt fantastisk. Och att få se hur
mycket gott de pengar som faddrar och
sponsorer bidrar med faktiskt gör var otroligt
glädjande. Det finns mycket kvar att göra men vi
kan förbättra världen och gör det redan. Är det
inte spännande?!
Camilla Björk, stolt fadder till Mabendu och
Mamaka

April 2009
Lika efterlängtat var återseendet av Sierra Leone och
Portee denna gång! Redan när man kliver in i
samhället och ser alla våra små elever (som lyser
upp som kantareller i solskenet) blir man varm om
hjärtat.
Välkomstsångerna klingar och små händer sträcks
fram för att hälsa oss välkomna.
Det är med en mycket varm känsla i hjärtat man går
gatan ner mot skolan!
Vi rivstartade vår vistelse. Skolan hade anordnat
sportdagar och vi var förstås välkomna att vara med. På
Portees stora sportfält tillbringade vi två dagar i gassande
sol och sandstorm, men vad gjorde väl det, när
stämningen var på topp! Diverse grenar avverkades,
många lika dem vi har här hemma, andra av mer
afrikanskt snitt, t ex ”bära baby på rygg”, en tävling som
går ut på att knyta en docka på ryggen i ett skynke, och
sedan springa 50 meter så fort man kan utan att dockan
faller ner på marken. En inte helt lätt gren för de små
flickorna som deltog!
En dag avsattes åt besök vid Lärarhögskolan. Sedan några år tillbaka har vi fått personliga faddrar
till några av våra volontärarbetande lärare vilket möjliggör en utbildning för dem. Två kvällar i
veckan samt lördagar och söndagar sätter de sig själva vid skolbänken för att inom några år kunna
titulera sig lärare på riktigt.

Vi hade också den stora förmånen att få besöka regeringskansliet och vice utbildningsministern. Det
var en spännande upplevelse… Svensk byråkrati är ingenting i jämförelse…. Vårt ärende på
utbildningsministeriet handlade om lärarnas löner, som vi önskar ska betalas från central nivå. Idag
står vi själva för denna kostnad, men förhoppningsvis kom vi en bit närmare en lösning.
Flera möten följde. Vi träffade lärarnas fackförbund som gav oss sin bild av deras arbete. Därefter
samtalade vi med många lärare som berättade om vilka möjligheter de har till stöd. Allt får vägas
samman och vi kunde konstatera att man verkligen kan få olika svar beroende på vem man frågar.
Nya fadderbarn besöktes. Liksom tidigare besökte vi
samtliga barn i deras hem för att kunna fotografera och
göra intervjuer. Det är en sådan härlig känsla att få sitta ner
under dessa stunder för att få lyssna till de mest gripande
livsöden. Att få en fadder är något stort och ofta samlas
grannar och vänner för att få vara med och lyssna. Många
av barnen hade fått brev
från sina faddrar och tog
med stort intresse del av
brevens innehåll.
Från många av faddrarna hade vi också fått extra medel för att
kunna köpa in ris och basvaror till familjerna. Färden fick därför gå
in till Freetown där ett drygt ton ris köptes in tillsammans med
lökar, oljedunkar, buljongtärningar m.m. För att kunna transportera
allt fick vi hyra en liten lastbil som såg till att allt kom ut till Portee.
På plats där kom familjerna en och en för att kvittera ut ”sitt” paket.
Uppståndelsen kring detta var stor eftersom mattillgången är ett
stort problem för alla dessa familjer. Oron som mödrarna bär över
att inte kunna servera mat till sina barn kunde nu stillas för en bra
tid framöver. En fantastisk insats som möjliggjordes tack vare er här
hemma!
Våra Sida-insatser skulle också kontrolleras. Vi kunde glädjande konstatera att allting rullar på
enligt planerna, till och med bättre än väntat. Ett sömnadsprojekt har startat, liksom en
lärlingsutbildning i byggnadskonstruktion. Tillsammans med vår samarbetsorganisation la vi upp
planer för nästkommande år. På önskelistan står en läs- och skrivutbildning för alla de ensamstående
mödrar som inte kan skriva sitt namn, än mindre förstå någon läst text.
Vi kommer också att ansöka om att geografiskt vidga vår lyckade malaria- och Hiv-utbildning. Våra
redan utbildade informatörer kommer att resa upp i provinserna för att undervisa boende i 11 byar.
En otroligt spännande utmaning som vi tror mycket på!
Varje resa ger nya kunskaper och intryck. Vi plockar varsamt med oss alla dessa till Sverige för att
driva vårt arbete vidare med ny energi och med en än starkare övertygelse om att Vänföreningen
Portees arbete ger resultat!

Resegrupp i ”collection” 2009

November 2008
Ett besök i Portee…
Denna gång var vi en ganska stor grupp som skulle besöka Sierra Leone och skolan i Portee. Ett par
av oss reste ner för att ansvara för en uppföljning av de projekt vi drivit med Sida-medel. Andra
reste för egen räkning med för att kunna dokumentera nya fadderbarn, träffa nya och gamla vänner
samt för att resa runt i landet och upptäcka nya spännande platser! Mest spända var vi kanske ändå
på att få se hur den nya skolan såg ut…
Att besöka Sierra Leone i november innebär ett besök just mellan regn- och torrperiod. En strålande
sol under frukost kunde förvandlas till ett hällande regn på bara några få minuter. Oavsett väder är
luftfuktigheten hög och värmen väldigt tryckande…
Allra först på programmet stod ett besök vid
den nybyggda skolan i Portee. Tack vare
företaget Metronome har vi sedan augusti
2008 arbetat med uppförandet av en helt ny
skola för barnen. Många, många människor
har varit involverade och nog syntes det alltid.
En stor fin skola med fyra klassrum stod och
väntade på oss.
Vi gjorde några tappra försök att vara med i
byggarbetet men när termometern står på 42
grader och solen skiner så gör man inte så
många knop. Än återstår lite arbete såsom
målning, dörrar m.m. men att det blir en skola
att vara stolt över är redan tydligt!
Vi hade en hel rad med möten med styrelsen i Portee och med lärarlaget. Många goda idéer och
tankar utbyttes och vi kunde verkligen känna att här finns en
stor entusiasm över genomförda och kommande insatser.
Att ha möten i Portee är inte riktigt som att ha möten här
hemma. Mötesstrukturen är strikt och det gäller att ha koll
på när man förväntas komma till tals.
Många nya fadderbarn skulle besökas. Vi drar detta år igång
vårt fadderprogram på riktigt allvar och över 20 nya barn
fick besök i sina hem. Dessa besök gjorde starkt intryck på
oss alla. Det är svårt att föreställa sig att människor tvingas
leva under dessa förhållanden… Här finns ingen el, inget
vatten, inga möbler, ingen mat. De barn vi hälsade på hade alla stora behov av att få stöd.
Tack vare sina faddrar från Sverige kommer de nu att kunna gå i skolan och också få ta del av
matprogrammet som skolan driver.

En av resans höjdpunkter var just att få vara med under den dag som skollunch serverades. Tidigt på
morgonen besöktes den lokala marknaden där ris, fisk, grönsaker och buljong inhandlades. Efter
många timmars kokning över den öppna elden var maten
klar. I stora byttor bars den i hällande regn fram till skolan
där 170 barn ivrigt väntade på att låta sig väl smaka.
Förtjusningen syntes och hördes lång väg!
En av dagarna reste vi inåt landet för ett besök i ”Gunilla
Garden”. Trädgården ligger i en by kallad Kumrabai Yoni.
Vi hade väntat oss ett enkelt litet besök i trädgården men det
visade sig att en hel välkomstkommitté stod och väntade på
oss och under sång och dans välkomnades vi av byns alla
invånare. Det blev en underbart intressant dag då vi
verkligen fick en chans att lära känna Sierra Leones
landsbygd lite bättre.
En av gruppens deltagare är barnläkare och därför hade vi bett om att få besöka olika sjukhus och
kliniker i landet. Även för oss som inte har någon medicinsk kunskap blev detta en dag att minnas.
Sierra Leones allmänna sjukhus lider av stor brist på resurser, både i form av material men också av
personella resurser. Idag finns endast ett hundratal läkare anställda på de offentliga klinikerna, att
jämföra med ca 300 läkare för bara några år sedan.
Många barn dör fortfarande av till exempel malaria och i olika magåkommor. Mycket återstår att
göra inom detta område!
Att leva i Freetown innebär att ständigt kryssa mellan bilar och människor. Det är aldrig tyst och
avgaserna ligger ofta som en tät dimma över staden. Det var därför
extra skönt att under två dagar få besöka en helt annan del av
landet. Vi hade innan resan läst lite om en ö kallad ”Banana
Island”, en ö som erbjöd möjlighet till övernattning i enkla hyddor
med elförsörjning från solenergi .
På vinst och förlust beslutade vi oss för att resa dit och efter diverse
transporter med buss, bil och båt stod vi så äntligen på denna
fantastiska ö. Den var ett riktigt paradis! Här fick vi beställa fisk
direkt från havet, äta den grillad i bananblad, bada i ett varmt kristallklart vatten och slutligen
somna in under ljudet av vågor som slog in mot stranden. Vi var de enda turisterna på ön så här
fanns ingenting som liknade Freetowns pulserande liv….

Vår resa avslutades på traditionellt vis med en stor avskedsfest. Barnen på skolan sjöng och
underhöll och de bybor som deltagit i malariautbildning bjöd på ett drama som fick både oss och
alla bybor att skratta! Vi blev alla iklädda nya kläder, sydda på traditionellt sätt och med
traditionella mönster. Det gäller ju att ta sedan dit man kommer!

Februari 2008
Just hemkomna från Sierra Leone
En vistelse i Portee fyller en med
mycket blandade känslor.
Här syns och känns fattigdomen
högst konkret bland sopor, stank
och fallfärdiga hus. Överallt
trotsar människor sitt livsöde och
sliter hårt för att vardagen ska gå
ihop. Samtidigt, mitt i denna för
oss ofattbara misär, möter vi en
unik gemenskap och värme från
de människor vi träffar och
skratten ljuder ofta högt.
Under vår resa hade vi möjlighet
att följa några familjers vardag
extra noga. Vi samtalade också
med den lokala styrelsen och planerade för kommande utvecklingsinsatser. Behoven i Portee är
stora, men viljan till förändring minst lika stor!
Som medlem i vänföreningen Portee har du en unik möjlighet att kunna förändra tillvaron för de
unga i Portee. Vi kommer under 2008 att fokusera på tre mål och som medlem är din insats mycket
värdefull!

