Nog känns det märkligt att det är något så
eländigt som Coronavirus som förenar oss
människor över jorden just nu.
Vi blir alla påverkade, mer eller mindre av det
som sker runtomkring oss relaterat till viruset.
Samtidigt är det just tillsammans som vi alla
också kan hjälpa till att se ljusglimtar i
vardagen.
I årets första Nyhetsbrev från oss i
Vänföreningen Portee vill vi gärna berätta
både om några riktigt positiva händelser från
Sierra Leone men också om utmaningar som
följer med viruset.

Inspektion av förskolan
Fyra av våra förskollärare utbildas just nu i
förskolepedagogik, där fokus ligger på att se
det lilla barnet som en kompetent varelse som
lär bäst via lek och skapande verksamhet.

Som en del av utbildningen ingår inspektioner
vid de skolor där lärarstudenterna arbetar.
Man tittar på vilket material barnen erbjuds,
vilka metoder lärarna har med barngruppen
och hur reflekterande arbetssättet är.
Nyligen genomfördes en sådan inspektion på
skolan. Resultat – Inga anmärkningar!
Det var en grupp mycket stolta lärare som
ringde oss för att berätta detta. Vi hade det på
känn, men det är ändå roligt att få det
bekräftat på detta vis, att våra elever vid LEPS
har de allra bästa tänkbara lärare!
Insamling av fotbollsskor
Som många av er sett har vi haft en pågående
insamlingskampanj för fotbollsskor. Målet är
att alla barn, flickor som pojkar som spelar i
något av våra tre lag i Portee ska kunna göra
detta med riktiga fotbollsskor på fötterna.
Gensvaret på vår kampanj har varit enormt!
Skor, fotbollskläder, vattenflaskor och diverse
skydd finns nu på väg med containerbåt mot
Sierra Leone. I mitten av maj hoppas vi att
båten kommit fram och att alla fina skor ses
lysa på barnens fötter över fotbollsfälten i
Sierra Leone.
Vår resa inställd – men ris delas ut!
I skrivande stund var tanken att vi skulle
befinna oss i Portee men livet ville
annorlunda. Vår lokala samarbetsorganisation
kommer nu istället att hjälpa oss med flera av
de saker vi planerat för under vår vistelse.
Nya fadderbarn kommer besökas och en kort
rapport samt foto kommer så småningom ut
till några av er nya faddrar.

Risutdelningen sker som planerat och veckan
innan påskhelgen kommer alla familjer få
kvittera ut sin rissäck vid skolan, en
uppskattad gåva såhär inför stundande
skollov.

Här, liksom i grannländerna finns minnet av
Ebola-epidemin kvar och att många känner
oro är lätt att förstå. En viktig fördel är att
många i dag har tillgång till internet och att
man har väl utarbetade metoder för hur
information ska nå ut till befolkningen.
Ny kyl inköpt
Vår sjuksköterska Hajja har en längre tid
uttryckt önskemål om att få köpa en
kombinerad kyl/frys för att kunna förvara
läkemedel i. Nu har hennes önskan gått i
uppfyllelse och den nya kylen finns installerad
på kliniken.

Alla de fina brev som många av er faddrar
skickat till oss har vi valt att behålla hemma
för att ta med vid nästa resa. Vi vill så gärna
kunna sitta ner med barnen och läsa dem och
valde därför att inte sända dem i containern.
Från Sierra Leone rapporteras i skrivande
stund 2 fall av Covid-19. Det är svårt att
bedöma om antalet stämmer med
verkligheten, landet saknar i hög utsträckning
laboratorium och testmöjligheter. Tydligt är
att man trots avsaknad av drabbade, redan nu
vidtagit försiktighetsåtgärder. Fler än 100
människor får inte samlas, sittplatser på
bussar reduceras till hälften och skolorna
stänger en vecka tidigare än planerat inför
påsklovet. Under tre dagar kommer landet
också aktivera en så kallad ”lock-down” vilket
innebär att ingen får lämna sin bostad.
Under barnens påsklov, som på grund av
pågående Coronapandemi
blir längre än i vanliga fall,
kommer vi på skolan
fortsätta laga skollunch.
Barnen erbjuds komma till
skolan och hämta sin
lunchranson. Syftet är
förstås att de ska kunna få
äta sig mätta, behålla sin
motståndskraft mot
sjukdomar och få den kraft
och energi en växande
kropp behöver.

Årsmötet genomförs – alternativt!
Vi har i styrelsen beslutat att genomföra årets
årsmöte på ett lite annorlunda sätt. Torsdagen
den 23 april sker mötet via länk som du som
medlem kan använda om du vill delta. Särskild
kallelse om mötet har gått ut till alla
medlemmar.
Du vet väl att du kan följa vårt arbete även
på Facebook och Instagram?

