
 

 

Nyhetsbrev maj 2016  
Många av er vet vi följer oss via vår Facebook 

eller hemsida (vfportee.se). Där presenterar vi 

regelbundet nyheter och händelser. Alla har 

dock inte tillgång till dator och därför kommer 

nu ett nyhetsbrev i mer traditionell form, med 

en sammanfattning och vad som har hänt och 

vad som väntar framöver. 

 

Besök i Sierra Leone mars 16 

Så blev den då äntligen av, vår efterlängtade 

resa till Portee och Sierra Leone. Efter 

månader, ja till och med år av väntan på att 

ebolaviruset skulle försvinna, kunde vi i slutet 

av mars äntligen bege oss av. Det blev en resa 

som nästintill kom av sig redan i starten. 

Terrorattacken i Bryssel lamslog flygtrafiken 

och vi fastnade med allt vårt bagage i Europa 

under flera dagar. När vi till slut nådde mark i 

Sierra Leone återstod endast tre dagar av vår 

planerade resa. Men vilka dagar det blev! 

Skolan 

Antalet elever uppgår idag till 450 stycken. Ett 

intagningsstopp råder för att kunna garantera 

kvalitén på undervisningen. Viss renovering 

har skett, t ex har ett antal klassrum utrustats 

med fina White Board, golv har fått klinkers 

och en ny aula håller på att ta form. I en miljö 

som Portee och med ett stort elevantal i 

lokalerna behövs förstås regelbunden 

uppfräschning av lokalerna. Vi passade därför 

på att inhandla färg och med hjälp av 

medhavda roller och rollerskaft från Sverige 

påbörjades målning 

av klassrumsväggar. 

Ett roligt och 

tacksamt arbete att 

göra tillsammans 

med lärarna! 

 

 

 

Kliniken 

Vår nya sjuksköterska Hajja bemannar kliniken 

alla vardagar. Hon ”rondar” i klassrummen när 

barnen anlänt för att snabbt upptäcka om 

någon behöver omvårdnad. Familjerna kan 

också komma till kliniken när helst de önskar 

och tre sängplatser finns färdiga att använda 

vid behov. Malariafonden är åter i bruk och 

gör det möjligt att ge gratis behandling för de 

barn som drabbas. Inom kort planerar vi också 

för att kunna återuppta det nutritionsprogram 

som Aminata så framgångsrikt påbörjade. 

Med från 

Sverige hade 

vi en mängd 

material som 

behövs på 

kliniken och 

vår doktor 

Karin gick 

tillsammans 

med Hajja 

igenom alla 

produkter.  

 

 

Fadderbarnen 

Ett 10-tal nya barn har skrivits in i vårt 

fadderprogram. Det är något fler än vi räknat 

med men så är också behoven stora i 

området. Livsvillkoren har försämrats kraftigt 

för en stor mängd familjer och många lever 

under existensminimum i undermåliga 



bostäder som i vissa fall riskerar att falla ihop 

när regnperioden börjar.  

Vänföreningen Portee kommer därför att 

under en tid ge riktat humanitärt stöd till de 

särskilt drabbade familjerna.  

Inom kort går det ut betalningsinformation till 

er som är faddrar. Senast den sista juni vill vi 

att fadderavgiften är inbetald. Då hinner tyget 

till skoluniformerna inköpas och de 450 

uniformerna hinner också sys upp.  

Vuxenutbildningen 

Vår efterlängtade vuxenskola är nu åter igång. 

90 stycken kvinnor och män samlas 5 dagar i 

veckan för att knäcka läskoden och lära sig 

skrivandets konst. Intresset för att delta har 

varit mycket stort och under vårt besök kunde 

vi se hur flitens lampa lyste i klassrummen. 

Insatsen kan genomföras tack vare alla de 

julgåvor som kom in, december 2015. Det är 

tydligt att den julklappen kommer räcka länge 

och bli till stor glädje för många.  

Händer just nu i Portee 

Skolterminen ärmar sig sitt slut. Alla elever 

studerar inför sina examensprov och särkilt 

viktiga är proven för våra elever i åk 6. 

Resultaten avgör om de kan få gå vidare till åk 

7 eller inte. Under flera veckor har de förlängt 

skolveckan med studier även lördagar. Som en 

bonus har de nu fått göra en alldeles egen, 

unik skolutflykt. Resan gick till Tucogama, ett 

rehabiliteringscenter för schimpanser, beläget 

i bergen ovanför Freetown. Området är 

otroligt vackert och härifrån har man en 

fantastisk utsikt över hela huvudstaden. Inget 

av barnen, ej heller lärarna eller barnens 

föräldrar hade besökt området tidigare så 

eventet var verkligt stort. Och blev en 

underbar dag att minnas! 

 

Dagbok 

Vill du läsa mer om vad som hände på vår 

resa? Nu finns en fullständig dagbok att ta del 

av. Du hittar den på vår hemsida 

www.vfportee.se. 
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