Inte undra på att glädjeropen skallade i Portee
när det i förra veckan stod klart att ALLA våra
elever klarat sig med bravur. Inte nog med
det. Vi har ett antal elever som fått så höga
poäng att de troligen kommer placera sig på
topp jämfört med övriga resultat i landet. De
resultaten väntar vi med spänning på!

Vi är ganska säkra på att vi alla har en
gemensam önskan. Att den pågående
pandemin nu skulle vara över.
Än har vi inte nått det målet. Det betyder dock
inte att Vänföreningen Portee tar paus från
sitt arbete. Vi hittar nya former och i Portee
händer som vanligt många saker.
De gjorde det – igen!
Efter att samtliga skolor i landet stängdes i
april på grund av pandemin, valde landets
myndigheter att i juli kalla tillbaka alla elever
som fanns inskrivna i åk 6. De obligatoriska
nationella proven skulle genomföras, det prov
som visar om elever i åk 6 har inhämtat
tillräckligt mycket kunskap för att få flytta upp
till ”senior school.” Under juli månad drillades
barnen intensivt och under en och samma dag
i augusti skulle kunskaperna visas upp – i
samtliga ämnen!

Det var en grupp nervösa elever som sattes på
prov. I Sierra Leone rättas alla prov centralt
och väntan på resultatet har varit lång.

Container
Vi önskar förstås att det var vi själva som var
på väg mot Portee och Sierra Leone men än
vågar vi inte planera för ny resa. Istället valde
styrelsen att i september packa diverse
material och sända med containerfrakt. Ner
packades denna gång framför allt
sjukvårdsmaterial till kliniken och
barnsjukhuset i Freetown.
Inför den resa vi hade tänkt göra i april var det
många faddrar som skickat med brev till sina
fadderbarn. Vi behöll breven i hopp om att vi
skulle kunna resa ner nu i höst. Eftersom en
sådan resa inte var möjlig valde vi att istället
lägga med breven med containerförsändelsen.
Lärarna på skolan har lovat att läsa upp
breven för berörda barn så de på detta sätt
når sin tänkta mottagare.
En gåva som räcker länge
Den insamling för ris som vi anordnade under
sommaren slog alla rekord! Det kändes helt
otroligt att så många av er tog er tid att sätta
in pengar för både en och flera rissäckar.
Pandemin har skapat tuffare livsvillkor för
familjerna. Stängda marknader och
restriktioner på hur grödor får fraktas från
provinserna gör att tillgången på mat är
begränsad.
Vårt risinköp och utdelning gick hur smidigt
som helst. Vi fanns med på länk under
utdelandet och många mammor kom fram till
telefonkameran för att uttrycka sin
tacksamhet. De tacken skickar vi gärna vidare
till alla er som bidrog!

Inte lika kul, men ett fungerande alternativ
Så här på hösten brukar vi ju vara på plats i
Sierra Leone för att bland annat skriva in nya
fadderbarn. I år fick vi göra detta på ett lite
annorlunda sätt. Skolans rektor Mrs Cathrin
Koroma och vår koordinatör Sheriff Mansaray
fick helt enkelt gå hem till de familjer där
väntande fadderbarn bor. Via länk satt vi här i
Sverige och ställde våra frågor, tittade hur
bostaden och omgivningen såg ut, allt för att
skapa oss en så bra bild som möjligt inför vårt
skrivande av fadderrapport.
Vi måste säga att det gått över förväntan. Nog
är barnen lite nervösa inför att prata med oss
så där över en telefonskärm, men efter lite
bus och skratt har det lossnat och samtalen
har blivit riktigt fina. Ingenting kan förstås
ersätta ett fysiskt möte på plats men det
känns ändå helt fantastiskt att med dagens
teknik kunna komma varandra så nära.

Inställt…
Det tog emot men till slut var vi tvungna att
bestämma oss. Årets julmarknad måste tyvärr
ställas in. Det är tråkigt av flera skäl. Dels för
att marknaden är en av våra viktigaste
inkomstkällor under året och dels för att det
är en sådant fint tillfälle att få träffa er alla.
Över pandemier rår dock ingen och i år satsar
vi istället på att göra vår webbshop
uppdaterad. Mer information om det kommer
när vi närmar oss julen.
Till dess önskar vi dig allt gott och på snart
återhörande!

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

