
1 

Våren 2017  



2 

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening! 
CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår– och en hösttidning. 

Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret. 

Ordförande 
 

Janne Wickman 
0433 -62531 

Sekreterare 
 

Carina Jönsson-
Brandt 

0433 -20785 

Kassör 
 

Eva Esko -Thelin 
0433 -20303 

Ledamöter 
 

Christer Blomquist 
0433 -20077 

Susann Eriksson 
Fadderansvarig 

042 -205307 

Suppleanter 
 

AnnGreth Wickman 
0433 -62531 

Marita Blomquist 
0433 -20077 

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. 
Bunama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara. 
Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du 
trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens bankgiro. Märk inbetalningen med 
”Tullavgift”. Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år. Ett bra alternativ till att 
sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514. 
Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Bunama kontrollerar vad ditt barn och dess 
familj behöver, ofta är det ris, matolja och filtar. Han ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid 
överlämnandet tar han ett foto som sändes till dig. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det 
små möjlighet för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande. 
Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer 
rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 800:-/barn och år i en ”gåvopott” som sedan fördelas rättvist till våra 
fadderbarn. 
 

Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer! 
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia! 

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar. 

Då vi får många nya faddrar varje år 
kommer denna sida att vara stående i tidningen. 

Revisorer:  Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult) 

Vår adress i Gambia 
CHIGAMBAS 

P.M.B. 102 
Basse U.R.D. 
The Gambia 
West Africa 

Hemsida, e-post, facebook, bankgiro 
www.chigambas.se 
info@chigambas.se 

www.facebook.com/chigambas 
Bankgiro: 5061-2514 

Våra huvudansvariga i Gambia, 
Rose Baldeh, Bunama Krubally och Binta Jallow  

IT  ansvarig:  Björn Eriksson 042 -205307 

      Eva    Christer    Carina    Janne      Susann 
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      Donationer (1 mars 2016  — 31 januari 2017) 

Återigen TACK till alla er 
som på olika sätt ställer upp 
för att Chigambas ska kunna 

hjälpa fattiga barn till skolgång. 
 

Till bortgångnas minne har totalt 34.515 kronor skänkts. 
Hamneda kyrkliga syförening 1.500 kr. 
Kommunal sydost Markaryd 2.315 kr. 

Lagadalskyrkan 45.277 kr. 
Göran Manell 1.350 kr. 

Traryd-Hinneryds pastorat (kollekt) 598 kr. 
Ulf Turefors 11.620 kr. 

Odensjö kyrka (kollekt) 851 kr. 
Göran Davidsson, Järfälla kammarorkester 48.015 kr. 

Lidhults församling 1.042 kr. 
Karin och Stig Svensson 25.000 kr. 

Mona och Leif Gustavsson 25.000 kr. 
Elsie Andersson 500 kr. 

Kånna-Berghems kyrkliga syförening 1.000 kr. 
Nöttja syförening 2.000 kr. 

Gunnel Engkvist dödsbo (testamente) 1.000.000 kr. 
Årsmötet (matpengar, lotteri och kläd försäljning) 12.013 kr. 

Larssons Gravyr & Föreningsservice AB (priser till idrottstävling). 
Damer som stickar babykläder, ingen nämnd, ingen glömd. 

ICA Kvantum i Markaryd för 100 Sverige T-shirt. 
DANAGÅRD LiTHO för tryckning av tidningen. 

facebook 
Ni vet väl att ni kan följa Chigambas på 

facebook! 
www.facebook.com/chigambas 

Återigen en påminnelse! 
Har du flyttat? 
Har du skaffat 

eller bytt e-mail adress? 
Det spar mycket arbete för oss om du 

meddelar detta! 
info@chigambas.se 

 
 

En vädjan från våra 4-åringar! 
 

Hej, vi är 90 barn som är 4-5 år gamla och ska börja i 
förskolan. Våra föräldrar har inga pengar, därför 
behöver vi hjälp med att betala våra skolavgifter. 
Det kostar bara 800 kr/år. För detta får vi undervisning 
av utbildade lärare, skriv- och läroböcker, skolbänk, 
skoluniform och sjukvård. 
När vi går i Chigambas förskolor får vi också mat varje 
dag. 
Om du redan är fadder, kan du inte fråga dina släktingar 
eller någon av dina vänner om de inte kan hjälpa någon 
av oss? 

Det finns många olika sociala media, därför 
har styrelsen diskuterat CHIGAMBAS-Nytt 

”vara eller icke vara” .  
Ni som följer oss på Facebook känner igen 

en hel del av det som skrivs här, 
trots detta har vi beslutat att tills vidare 

sända tidningen till alla våra faddrar. 
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RE N O V E R A R 

 
Renoveringen av CHIGAMBAS 
skolor går in i ett slutskede. 
Som vi berättade i förra Chigambas-
Nytt är det tre köken och ”solskydden” 
som har helrenoverats.  Nya tak och 
golv, väggarna har förstärkts för att 
tåla de nya takkonstruktionerna i stål.  
Större avställningsplatser i köken som 
har fått kakel. Nya kokplatser och 
skorstenar som ska leda ut röken på ett 
effektivt sätt. 
Handtvättplatserna vid toaletterna har 
klätts med kakel för att lättare hållas 
rena. 
Kontor och gästhus har säkrats upp 
med stålgaller för alla fönster. 

CH I G A M B A S 
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Mycket av inlärning i förskolan 
sker med hjälp av sång och 
musik. 
Chigambas fick en större 
donation från Järfälla 
kammarorkester (till minne av 
Peter Wirdenstam) som la ner 
sin verksamhet. 
Det var självklart att en del av 
pengarna skulle användas till 
inköp av musikinstrument. 
En trumma och en balafon av 
bästa kvalité köptes in till varje 
skola . 
När vi hade lastat ut 
instrumenten ur bilen var 
barnen framme och ville testa 
dem.  
Lärarna var mycket glada och 
tacksamma. 
Deras kommentar var, ”denna 
gåva kommer till stor nytta för 
barnen”. 

VAR fINNS CHIGAMBAS? 

Var finns Chigambas? På den frågan är ofta svaret, Afrika.  Helt rätt! 
Men var i Afrika? Chigambas finns i Gambia som ligger i Västafrika, 
38 mil in i landet i en ort som heter Basse.  I Basse med omnejder bor 
det c:a 60 000 invånare, exakt siffra finns inte då Gambia inte har någon 
korrekt folkbokföring. 
Sedan starten för 20 år sedan har Chigambas byggt tre förskolor i 
utkanterna av Basse.  Dessa platser heter Manneh Kunda, Mansajang och 
Kaba Kama.  
Nu kanske ni förstår varför ”era” barns kodnummer innerhåller 
beteckningarna MK, MA eller KK. Chigambas har idag 968 faddrar som 
hjälper 1244 barn till skolgång.  Varje år registreras 90 nya barn. 30 barn på 
varje skola som då är 4 år gamla.  Med andra ord ska även 90 nya faddrar 
registreras. Hjälp oss att hitta dessa! 
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I yrkesskolans datasal har 
vi möjlighet att visa film. 
DVD filmer på engelska 
med Kalle Anka, Pluto m.fl.  
har köps in i Sverige. Dessa 
filmer framkallade många 
skratt (legalt att somna till 
några minuter) . Framöver 
kommer det att visas film 
för barnen en gång i 
månaden. 

Chigambas vaktmästare 
lovade att om de fick 
pengar till inköp av fröer 
så skulle de odla på 
skolgårdarna. Det skulle 
innebära att våra 
kokerskor skulle kunna 
skörda och använda 
dessa grönsaker till 
matlagningen på 
skolorna.  Vi kan lova att 
det är verkligen 
ekologiskt odlade 
grönsaker som barnen får 
att äta. 
Denna satsning har slått 
mycket väl ut och 
vaktmästarna är stolta 
över sina odlingar. 

 
Chigambas har varit i behov av ett bilsläp. En av våra 
faddrar hörsammade denna önskan och sponsrade oss 
med detta släp.  Chigambas ”egen” chaufför, Lams 
ansvarar för  släpet och när det finns behov för att få 
material från kusten till Basse hjälper  han oss. 
Här ovan är släpet lastat med tre cyklar (en till varje skola), 
4 symaskiner (två till skräddaren och två till yrkesskolan), 2 
rullstolar och en  White board (till yrkesskolans klassrum). 

Skor är ett stort problem för barnen. Många  av föräldrarna 
har inte pengar att köpa skor av bra kvalitet. Chigambas 
har därför köpt 100 par skor som vi testar. Skorna går att 
knäppa så att man kan få tre olika storlekar av samma sko.  
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Extra beröm! 
Extra beröm vill Chigambas 
ge till vår ”Manager” 
Bunama som tog över efter 
Lama. Bunama har arbetat  
för Chigambas i 17 år och 
han visar verkligen att han 
”axlar” denna uppgift! 
Binta, ett av Chigambas 
första fadderbarn har fått 
utökat ansvar.  Hon är nu 
direkt under Bunama. 
För att underlätta sitt arbete 
har hon lärt sig köra 
motorcykel. 

 
 
Extra beröm vill Chigambas ge 
till  kokerskorna som gör ett 
fantastiskt arbete. 
På Chigambas tre förskolor 
lagar de mat till 300 barn varje 
dag! 
 
Under renoveringsarbetet av 
köken har de stått utomhus 
men ingen klagan för det utan 
alltid lika glada. 
 
Som en liten uppmuntran fick 
de varsin begagnad 
mobiltelefon. 

Extra beröm vill Chigambas ge till Alagie som är inne på 
sitt 6:e år på sin sjuåriga läkarutbildning. Han vill därefter 
specialstudera hjärtbarnsjukdomar för att så småningom 
kunna hjälpa barn med hjärtproblem. 
Bilden ovan togs 2004 när sponsorerna John och hans 
mamma Maj-Lott var och hälsade på honom i Basse. 
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Chigambas har haft sitt 20:e årsmöte. Med andra ord är 
det 20 år sedan Chigambas började hjälpa barn till 
utbildning i Gambia. 
Barn där föräldrar inte har den ekonomiska möjligheten 
att sända dem till skolan. 
Som vanligt kom det mycket folk till årsmötet varav en del 
långväga. Ordförande hälsade alla mycket välkomna och 
förklarade mötet öppnat. Därefter var det de sedvanliga 
mötesförhandlingarna. Styrelsens årsberättelse lästes upp 
där styrelsen avslutningsvis framförde sitt tack till alla som 
på olika sätt stöttat föreningen under det gångna året. 
Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 
det gångna året (1 juli 2015 – 30 juni 2016). 
Revisor Lars Petersson från Ernst & Young som reviderat 
räkenskaperna (utan ersättning) läste revisions-
berättelsen och föreslog årsmötet att bevilja ansvarsfrihet 
för styrelsen vilket samtycktes av årsmötesdeltagarna. 
Medlemsavgiften (detsamma som fadderavgiften) 
beslutades att vara oförändrad, 800 kr/år och för 
stödjande medlem 100 kr/år. 
Valberedningen hade inte behövt jobba så hårt då det blev 
omval på alla posterna. 
Ordförande Janne Wickman, kassör Eva Esko Thelin, 
sekreterare Carina Jönsson Brandt, styrelseledamöter 
Susann Eriksson och Christer Blomqvist, suppleanter 
AnnGreth Wickman och Marita Blomqvist, revisorer 
Lars Petersson och Håkan Persson, valberedning 
Bengt-Göran Thelin och Gustav Johansson. 
Därefter bjöds det på mat som ICA-Nära i Strömsnäsbruk 
sponsrade med. 
Gullvi Meurling Catering med hjälp av Ingrid Andersson 
tillagade den (utan ersättning) till oss alla och det var 
fantastisk gott. 
Ola Brandt sjöng till eget gitarr ackompanjemang och 
berättade om när han med sin familj var i Basse och 
hälsade på sitt fadderbarn vilket var mycket uppskattat. 
Under tiden bjöds det på kaffe och 1300 lotter(!) såldes där 
alla vinsterna var skänkta. 
Överskottet blev hela 12 013 kronor(!) som givetvis 
kommer oavkortat att användas till ”våra” barn i Gambia. 

Musiker Ola Brandt 

Ingrid Andersson och Gullvi Meurling 

Revisor Lars Petersson, Ernst & Young i Älmhult 


