Nyhetsbrev, Juni 2018

Våren och sommaren tycks ha anlänt
samtidigt för oss här hemma i Sverige. I Sierra
Leone säger man tvärtom farväl till den torra
perioden. Nu har de första regnskurarna
kommit. De intensifierasallt eftersom och är
som kraftigast i augusti. Vädret påverkar dock
inte våra insatser. Arbetet i Portee och i
Kumra Bai Yoni pågår för fullt.

Female Genital Mutilation (FGM)
I Sierra Leone beräknar Unicef att 9 av 10
flickor utsätts för omskärelse.De allra flesta får
ingreppet utfört när de är i åldern 5-14 år,
men såväl yngre som äldre flickor omskärs.
Ämnet är mycket tabubelagt och diskuteras
inte var som helst. Det har tagit oss själva lång
tid och många resor innan vi fått förtroendet
att få lyssna till modiga flickors och kvinnors
berättelser, om hur ingreppet skedde för just
dem. Flera av dessa flickor har bett oss att
hjälpa dem att få slut på dessa övergrepp.

Nu har vi tillsammans med vår
samarbetsorganisation startat en ny
utbildnings- och påverkansinsats med målet
att inga flickor under 18 år ska omskäras i
Portee i framtiden. Flera olika målgrupper
finns med i arbetet. Föräldrar, representanter
från kyrkan och moskén, skolungdomar och
omskärerskor är några av dem som bjuds in till
att på olika sätt få delta i detta viktiga och
angelägna arbete. Du som vill ha mer fakta om
omskärelse i Sierra Leone hittar detta på bland
annat denna länk:
https://data.unicef.org/wpcontent/uploads/country_profiles/Sierra%20L
eone/FGMC_SLE.pdf

Stöd till elevermed långsam inlärning
Elevantalet i klasserna vid vår skola är
fortfarande högt. Trots ett gemensamt
uppsatt mål att maximera elevantalet till 40
elever/klass finns ytterst begränsade
möjligheter för lärarna att hinna stötta de
elever som har behov av extra hjälp.
Sedan en månad tillbaka har vi startat ett
pilotprojekt på skolan. Noah, en ung utbildad
socionom finns anställd på skolan som
volontär. Noahs uppdrag är att möjliggöra
undervisning i mindre grupper. En första
månadsuppföljning visar på gott resultat och
förhoppningsvis kan arbetet på sikt
permanentas.

Planering av webbshop
Under våra resor köper vi med oss hantverk
från den lokala marknaden i Freetown.
Produkterna säljer vi på vår julmarknad och
alla intäkter går som vanligt till arbetet i Sierra
Leone.
Förra året gjorde våra brickor med tyg från
marknaden stor succé. Nu har vi lagt in en ny
beställning och inom kort kommer ett 100-tal
nya brickor att finnas klara för försäljning.
Håll utkik på vår hemsida, där mer information
finns inom kort.

Dags att betala fadderavgift

Fortsatt renovering

Snart är det dags att betala fadderavgift för
läsåret 2018/2019. Avgiften är oförändrad,
dvs 650 kr, vilket inkluderar ett medlemskap.
Du som är fadder väljer själv om du vill
använda vårt PG 303861–9 eller om du hellre
vill swisha på telefonnummer: 123 132 46 72.
Märk betalningen ”Fadder”.

Vårt renoveringsarbete på skolan fortsätter.
Hela byggnaden har målats, fönster med
bättre ljusinsläpp har monterats,
putsningsarbeten står på tur. Allt arbete utförs
av lokal arbetskraft, något vi är glada över.
Arbetstillfällen som dessa är viktiga och det
finns gott om kompetenta hantverkare i
Portee med omnejd.

Om ditt fadderbarn slutar årskurs 9 detta år,
kommer du få särskild information om hur du
kan gå tillväga.

Medlemsavgift
Våra medlemsavgifter är viktiga för vårt
arbete.
Vi hoppas få ha dig kvar som medlem även
detta verksamhetsår. Om du ännu inte betalat
medlemsavgift så är du välkommen att göra
det. 100 kr för dig som är över 18 år och 50 kr
för dig som är yngre. Kontouppgifter finns i
stycket ovan. Märk betalningen ”medlem”.

Besök i Portee mars 2018
Att sammanfatta våra resor till Sierra Leone är
en omöjlighet. Under de dagar vi är på plats
sker så otroligt mycket. Från tidig morgon till
sen kväll far vi runt för att träffa människor
från en mängd olika målgrupper. Vi planerar
med vår lokala styrelse, följer upp insatser,
observerar lektioner, besöker fadderbarn,
knyter nya kontakter osv.
Som alltid far vi med fullastade väskor. Senast
var de bland annat packade med pedagogiska
leksaker från Förskolan Nyckelpigan i
Tommelilla som har tagit förskolebarnen i
Portee som sin ”vänklass”. Nu kan även
förskolebarnen i Portee ha ”pedagogisk
samling” tillsammans!

Containerfrakt
Till hösten planerar vi att i del av container
sända ner material till skolan. Om du känner
till någon som har ett flertal stolar, bord,
datorer, skrivmaterial eller annat som du tror
skulle kunna komma till användning på skolan
så kontakta oss gärna på vår mail.

Du vet väl att du kan följa vårt arbete även
på Facebook och Instagram?

