
 

Nyhetsbrev september 2016 
 
En insats för barnsäkerhet 
Så är skolan i Portee åter igång. Ett nytt 
spännande läsår stundar. För barnen såg 
skolan lite annorlunda ut när de kom 
tillbaka. Vänföreningen Portee valde att 
tillsammans med vår 
samarbetsorganisation fokusera på 
barnsäkerhet i skolbyggnaden. Under den 
tid skolan varit stängd, har därför ett 
intensivt arbete pågått med att skapa ett 
skyddsräcka i skolans trapphus. Nu finns 
där ett både funktionellt som vackert 
designat räcke på plats som gör att barnen 
kan ta sig upp och ner för trapporna 
säkert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett fönster mot omvärlden 
Just innan ebolaviruset slog till, var vår 
datasal färdig. Vi hade stora 
förhoppningar om att genomföra 
utbildningsinsatser för skolbarnen från åk 
4 och uppåt. Viruset satte stopp för de 

planerna och när vi sedan förlorade vår 
koordinator Alieu, så försvann också en 
stor del av kompetensen kring 
datakunskap. Nu har vi dock tagit nya tag. 
Några av lärarna har skaffat sig tillräckligt 
med kunskap för att kunna leda 
undervisningen och vi kommer med hjälp 
av företagsstöd kunna köpa in ett tiotal 
nya datorer. Undervisningen har redan 
påbörjats, men den kommer förstås bli 
otroligt mycket mer effektiv när fler 
datorer finns på plats.  
 
Snart reser vi ner till Portee 
I slutet av oktober reser en grupp ur 
styrelsen ner till Portee. Med oss finns 
också representanter för vår 
ungdomssektion samt några 
"nykomlingar", som representerar ett av 
de företag som stöttat oss under många 
år. Det blir en resa under vilken vi, som 
vanligt, planerar träffa alla våra 
fadderbarn, följa upp insatser samt ta oss 
upp till kvinnoträdgården i Kumra Bai Yoni.  
Vi har också blivit lovade att få ett möte 
med den konsuln som respresenterar 
Sverige och hoppas och tror också att vi 
får en chans att besöka hälsoministeriet.  
 
Vill du bjuda barnen på middag? 
Du som följer vårt arbete vet att vi vid våra 
besöksresor försöker se till att alla 
skolbarnens familjer får ta emot en säck 
ris. I år har matpriserna skjutit i höjden 
och många har det svårt att få maten att 
räcka till. En säck ris betyder därför 
oerhört mycket! 
Du som vill och har möjlighet, välkomnas 
att sätta in 100 kr eller annat valfritt 
belopp på vårt plusgiro 303861-9. Märk 
din inbetalning "Ris". Det går också bra 
att Swisha till 070 523 14 71 (Charlotte 
Elf). Vi ser till och garanterar att varje 
krona går till inköp av ris - inget annat! 
Riset delas ut på plats när vi är där, och på 
hemsidan och i nästa nyhetsbrev kan du se 
bilder från risceremonin.  



Vilka särskilda satsningar görs i höst? 
Förutom de insatser som vi redan idag 
driver så planerar vi för utveckling av 
följande: 
 
- Ungdomsledarutbildning: Här hoppas vi 
kunna ge vår lokala ungdomssektion en 
utbildning i ledarskap för att de på sikt ska 
kunna driva ett fritidshem vid skolan. 
 
- Kvinnoträdgården i Kumra Bai Yoni: 
Under året vill vi på olika sätt stärka 
kvinnornas i deras arbete, få trädgården 
att bli mer effektivt odlad, öka 
avkastningen och ge kvinnorna en 
möjlighet att med stöd av 
jordbruksministeriet få fördjupad kunskap. 
 
- Nutritionsprogrammet återinförs: Vid 
skolkliniken i Portee planerar vi att på nytt 
kunna erbjuda nutritionsstöd till 
undernärda barn. Metoderna har 
utvecklats i landet och tillsammans med 
vår nya skolsköterska hoppas vi i 
november kunna skriva in de första 
barnen i detta livsviktiga program.  
 

 
 

Till dig som fadder 
Liksom vid våra tidigare resor får du 
väldigt gärna skicka med en hälsning som 
vi kan ta med när vi träffar ditt 
fadderbarn. Skriv det som ett brev, på ett 
vykort, eller maila oss en text så trycker vi 
ut den och tar den med. Brevet skickar du 
till: 
Lotta Elf 
Rörstrandsgatan 32 
113 40 Stockholm 
Breven måste vara oss tillhanda senast 
fredag 21 oktober. 
 
 
 
 
 

Snart är det jul igen! 
Lördagen den 26 november (1:a advent) 
anordnar vi vår traditionella julmarknad. 
Nu söker vi dig som kan hjälpa till! 
Vi tar tacksamt emot olika typer av 
hantverk, sylter, honung, stickade vantar, 
ljus, raggsockor, senap m.m. Bara fantasin 
sätter gränser! 
 
Om du skulle kunna bidra med något så ber 
vi dig skriva ett mail till oss; 
vfportee@gmail.com eller ringa vår 
ordförande Anki Nordin 070 241 93 95. 
 


