Nya odlingsfält har tillkommit, utbildningar
har genomförts och mitt i byn muras just nu
ett helt nytt hus upp, tänkt att användas för
förvaring av redskap och grödor.
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Ett nytt läsår är snart till ända och även för
eleverna vid Lotta Elf Primary School väntar
ett välförtjänt lov. Årskurs sex skriver snart
sina slutprov, många av dem väntar med
spänning på att till hösten börja högstadiet
på en ny skola.
Flera besök i Sierra Leone under våren
I samarbete med Vf Portee reste i mars en
grupp från Astrid Lindgrens Barnsjukhus ner
till Portee och Freetown. Barnläkare,
sjuksköterskor och lekterapeuter besökte en
rad olika kliniker och sjukhus för att ta del av
hur sjukvården för barn och ungdomar
fungerar i landet.
En kort tid senare reste en grupp
styrelsemedlemmar till Sierra Leone för att
följa upp våra olika projekt. Här presenterar vi
ett urval av det vi gjorde.

Under vårt besök introducerade vi metoden
att torka frukt. Vi har länge funderat på hur
kvinnorna bättre kan ta tillvara den frukt som
bara finns mogen en kort del av året. Med
hjälp av enkel soltorkning kan förhoppningsvis
nu frukter som mango, banan och ananas
torkas, för att senare användas av de egna
hushållen eller säljas på marknaden.
Uppskattade traditioner tillbaka!
Elever, lärare och föräldrar har längtat efter
att få återuppta firandet av Sierra Leones
"Thanksgiving". Traditionen bjuder att hela
skolan först samlas i moskén under
fredagsbönen. Nästkommande söndag
välkomnas alla till kyrkan och efter en pampig
gudstjänst tågar barn, föräldrar, lärare och
tidigare elever utmed vägen till skolan i
Portee. Med brassorkestrar och dundrande
körsång blev detta ett event långt utöver det
vanliga!
Aon-Cup

Det grönskar i trädgården i Kumra Bai Yoni

Det går inte att känna annat än stolthet när vi
på nytt besökte vår kvinnoträdgård. Sextio
kvinnor är engagerade i trädgården och
arbetet utvecklas hela tiden.

För första gången efter ebolautbrottet kunde
också vår sportdag återupptas. Alla barn vid
skolan deltar, från de allra minsta
förskolebarnen till årskurs sex. Sportdagen
kräver stora förberedelser och under en hel
vecka tränades barnen i många olika grenar.
Det tar tid att lära sig teknik för stafett,
säckhoppning och alla de övriga 20 (!)
grenarna som sportdagen innehåller.

Solceller på skoltaket
Ett av våra kommande projekt hoppas vi blir
att montera solcellspaneler på skoltaket.
Under vårt aprilbesök genomförde vi därför
besök hos olika leverantörer för att se om och
hur detta kan vara möjligt. Sol finns det gott
om och Vf Portee ser gärna att vi kan bidra till
en god och hållbar miljö.
Belysning för läxläsningen
Julgåvan 2016 var en solcellslampa till varje
skolbarn. Vi prövar för närvarande några olika
modeller för att kvalitetssäkra hållbarhet och
funktion. Lamporna kommer att delas ut
senare under detta år.
Clowner utan gränser reser till Sierra Leone

Vänföreningen Portee har den stora glädjen
att få välkomna den internationella
organisationen "Clowner utan gränser" till
Sierra Leone. Just i skrivande stund finns en
liten trupp på plats som kommer att
genomföra en mängd föreställningar samt
hålla workshop med våra barn och ungdomar.
Tag gärna del av kommande bilder och
information på våra sociala medier.
Vi återupptar samarbetet med Forum Syd
En ansökan om utvecklingsbidrag har lämnats
in och i augusti får vi besked om denna
godkänns. Projektet kommer att fokusera på
rättighetsbaserat arbete. På agendan står
organisationsutveckling samt aktiviteter kring
sexuella rättigheter för ungdomar. Vf Portee
vill tillsammans med vår partnerorganisation
arbeta för att minska de sexuella övergrepp

och tonårsgraviditeter som dessvärre är
vanligt förekommande i området.
Dags för fadderavgift 2017/2018
Nu är det dags att
betala för
nästkommande
läsårs fadderskap.
Avgiften är
oförändrad, det
vill säga 650 kr. I
den summan ingår
också ett
medlemskap.
Använd vårt plusgiro 303861-9 eller swisha
till 123 132 46 72. Glöm inte att ange ditt
namn! Din inbetalning behöver vara oss
tillhanda senast 30 juni.
Full fart på skolkliniken
Vårt företagsstöd till kliniken fortgår under
hela 2017 och möjliggör bl.a gratis testning
och behandling mot malaria samt ett
behandlingsprogram för undernärda små
barn. Från en av våra medlemmar har
inkommit en generös födelsedagsgåva, skänkt
till förmån för kliniken. Vår skolsköterska
Hajja fortsätter att med hög kvalité ge våra
barn i Portee en god medicinsk vård.
Ännu ett verksamhetsår är avslutat
Ett välbesökt årsmöte ägde rum i april.
Protokollet från årsmötet finner du på vår
hemsida. Under mötet beslutades, på förslag
av medlemmarna, att höja medlemsavgiften.
Från och med 2018 blir avgiften för vuxna 100
kr och för barn och ungdomar (upp till 18 år)
50 kr.
Medlemsavgift för 2017 är oförändrad, dvs
50 kr för vuxna och 20 kr för barn.
Välkommen att sätta in den på vårt plusgiro
303861-9 eller på swish 123 132 46 72.

