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Våren 2019  

Chigambas anställda 
framför sitt stora tack 

för vad ni gör för de  
fattiga barnen i Basse. 
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Då vi får många nya faddrar varje år 
kommer denna sida att vara stående i tidningen. 

Vår adress i Gambia 
CHIGAMBAS 

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

Kassör 
 

Björn Eriksson 
070-840 94 81 

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 
070-245 66 15 

Sekreterare 
 

Carina Jönsson-
Brandt 

0433 -20785 

Ledamöter 
 

Christer Blomquist 
0433 -20077 

Susann Eriksson 
Fadderansvarig 
070-840 94 81 

Ledamöter 
 

Clara  Göransson 
0433-21332 

Janne Eliasson 
070-652 96 22 

Suppleanter: AnnGreth Wickman, Marita Blomquist 

Revisorer:  Lars Pettersson 0433-62676 och Mårten Dahlman 0433-62086  ( Ernst & Young i Älmhult ) 

   Christer  Clara   Björn   Carina  Susann  Janne 

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  

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. 
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      Donationer (1 juli 2018 -  28 februari 2019) 

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 14 100 kronor skänkts. 
LARSSONS Gravyr & Föreningsservice AB, Ängelholm 

(Lotteriringar till årsmötet och namnskyltar till alla anställda i Basse) 
Antikvariet BOKRUTAN, Sölvesborg (böcker på engelska) 

Shell Strömsnäsbruk (lån av bilsläp) 
Britt Sjökvist, Älmhult (snickerimaskiner mm) 

Elisabeth o Niklas Karlsson , Aasarum (svets med tillbehör)  
Kristdemokraterna i Markaryd, Vitsippspriset 2000 kr. 

Södra Ljunga församling  5598 kr 
Annely Silfwerax  720 kr    Ann-Sofie Andreasson  600 kr 
Göran Manell  1050 kr    Inger Hermus  1500 kr 
Joakim Silfwerax  800 kr    Sara Ortsäter  1680 kr 
Hinneryds SPF  1500 kr    Lions Club Traryd  10 000 kr 
Kommunal Sydost Markaryd 1000 kr  Nöttja syförening  2000 kr 
Kånna-Berghem Kyrkliga syf. 1000 kr  PRO Markaryd  500 kr 
Lärarförbundet Markaryd  4000 kr  Markaryds karateklubb 3900 kr 

Damer som stickar babykläder, ingen nämnd, ingen glömd. 
DANAGÅRD LiTHO för tryckning av tidningen. 

 

Basket 

Skivan ”Glädje och Ljuvaste Frid” med 
Helen Jansson tillsammans med körmed-
lemmar blev klar till jul. 
”Jag hade ingen tanke på att tjäna något 
på skivan” säger Helen och kom på idén 
att låta överskottet gå till CHIGAMBAS. 
CHIGAMBAS säger ett stort tack till Helen 
för donationen på 10 000 kr! 
Vi lovar att varenda krona kommer bar-
nen till del.  
Hör av dig om du vill köpa en skiva! 

 
Med Lasse (pojken på 8 år från Tyskland) som vi berättat om 
tidigare har vi kommit överens om att de 1777 kronor som han 
har samlat in ska vara till ”att göra något roligt för barnen i 
Basse”. 
Vi gav förslag på att göra basketplaner, basketkorgar och köpa 
nät och bollar.  Nu är allt klart på alla tre skolorna.  
För att hedra Lasse har vi namnat planerna med 
”LASSE BASKET LONE” 
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En reseberättelse från en av resenärerna som var 
med på Chigambas gruppresa till Gambia 

Vi träffade barnen och lärarna som sjöng för oss. Jag är 
så imponerad av allt arbete som lagts ner här, helt 
OTROLIGT. Själv har jag tre fadderbarn, ett tvillingpar 
som är 7 år och en flicka som bor med mamma (pappan 
är död), hon är också 7 år. På eftermiddagen var det 
dags att träffa dem i deras hem.  Familjerna fick var sin 
säck ris (50 kg) och lite olika saker jag hade med mig 
från Sverige, det var mycket uppskattat. Så mycket tack-
samhet jag mötte för att jag hjälper barnen med deras 
utbildning. 

Efter en lång resa är jag i Gambia. Vi är 54 personer i 
gruppen och vi reser med Ving. 
Jag har fått ett eget litet rum på hotellet som ligger 
nära Bakau alldeles intill havet.  På kvällen var det en 
härlig buffé uppdukad och det blev information från 
våra ”reseledare”.  Vi delades upp i två grupper för det 
var inte möjligt att vi reste alla på en gång till Basse. 
Första dagen vandrade jag omkring på egen hand. Att 
träffa lokalbefolkningen och äta maten som lagades 
ute på en plats vid floden och få fina samtal utan stress 
tillsammans med dessa gästvänliga människor var en 
upplevelse. 

Nu var det dags för höjdpunkten med resan till Gambia. 
Bussen hämtade oss på morgonen för att ta oss de 40 
milen till Basse, resan tog en halv dag. Det var c:a 35 
grader varmt så det gällde att dricka bra! 
När vi kom fram möttes vi av många sjungande och 
dansande människor, det kändes som en stor karneval. 
Vilket välkomnade! 

Frukost, lunch och middag äter hela gruppen tillsam-
mans på skolan i Mansajang, tillagade av Chigambas 
egna kokerskor.  Dessa kokerskor lagar mat till 300 för-
skolebarn varje dag. 
Andra dagen besökte vi Chigambas tre förskolor och 
yrkesskolor.   

Efter frukosten på tredje dagen var det lokala mark-
naden med barnen som gällde.  ”Mina” barn hade ald-
rig varit där så det var mycket spännande. De fick köpa 
kläder, skor och lite andra saker. Återigen vilken glädje 
för både barnen och mig! 
Något som ”berörde” mig är att folket är så positiva 
trots all fattigdom. Jag hade många samtal och fick veta 
mycket om landet, kultur, region och politik. 
Dessa dagar i Basse gör säkert att man inte blir riktigt 
densamma som man var innan resan. Alla borde få upp-
leva detta!  Man blir mer ödmjuk inför livet. 
Nu väntar några dagar lite mer turistiskt vid kusten, 
men det är Basse, skolorna och barnen och allt där som 
jag har som mitt allra käraste minne. Mitt livs äventyr! 

Tack Marita, Christer, Ann-Greth och Janne för att jag 
fick denna möjlighet att åka med! 
     Ann-Sofie Andreasson 
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Barnen har lärt sig att gunga högre och högre vilket har innebu-
ret att de sparkat(!) sönder taket. Vi gör nu nytt tak som kommer 
att bli högre. 
Chigambas har bestämt ända sedan starten för 24 år sedan att 
föräldrarna till barnen måste hjälpa till när det behövs.  Här har 
de gjort cementblock  till det nya taket.  
Takstolarna har eleverna och lärare på Chigambas egna yrkes-
skola tillverkat. Detta innebär att vi håller kostnaderna nere  till 
ett minimum. 

Chigambas har två heltidsanställda skräddare, Amadou 
Jallow och Munguru Jallow som syr c:a 2500 skoluniformer 
varje år. Givetvis sliter det hårt på symaskinerna och vi får 
ofta reparera dem. 
Amadou och Munguru berättade att det nu gick att få tag 
på mycket bra symaskiner i Basse. Vi åkte till handlaren för 
att kontrollera detta. Det visade sig stämma och efter en 
del förhandlingar om priset köptes det två maskiner. 
Amadou berättade att med den gamla trampmaskinen 
(som även var eldriven) sydde han fem uniformer per dag. 
Med denna maskin räknar han med att hinna sy åtta uni-
former. 
Våra skräddare var mycket nöjda och glada för dessa nya 
symaskiner! 

Då gungorna är mycket populära på rasterna har vi nu utökat antalet 
från fyra gungor till tio.  Vi har 90 barn (30 fyraåringar, 30 femåringar 
och 30 sexåringar) på varje skola och har vi nu ändrat så att 5-6 åringar-
na inte har rast samtidigt som när 4 åringarna är ute och leker.  Det in-
nebär att de små barnen också får chansen att gunga. 
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Alagie som vi har skrivit om ett flertal 
gånger tidigare är nu färdig med sin läkar-
utbildning. Vi kan nästan säga att Chi-
gambas nu har en ”egen” läkare! 
Vi säger tack till hans fadder som har stöttat 
honom alla år sedan han var sex år! 

Vi efterlyste via Facebook verktyg till yr-
kesskolan. Vi säger tack till er som såg 
detta inlägg och skänkte en hel del verk-
tyg! 
Vi är givetvis öppna för mer hjälp! 
Hör av dig till någon av oss (sid. 2) eller 
skriv till info@chigambas.se 

För att eleverna ska förstå hur bra en yrkesskola är så samlar vi elever 
i klass nio och de som går i gymnasiet för att informera dem om vad 
det innebär.  
De får därefter besöka alla inriktningarna som är sömnad,  data/IT,  
trä- och metallutbildningar. Här väntar lärarna på dem och ger dem 
ytterligare information. 

Bli fadder du också! Hjälp ett fattigt barn 
som Alagie till en bättre framtid! 
Kontakta vår fadderansvarige, fad-
der@chigambas.se eller 070-840 94 81 
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När elever som har slutfört sina studier efter 
gymnasiet och vill fortsätta att studera har Chi-
gambas hänvisat till College.  
På College har studenterna tidigare studerat på 
regeringens bekostnad med kravet att de måste 
skriva på ett kontrakt att jobba för staten i tre år 
efter slutförda studier. 
Vi har då frågat faddern om man är villig att fort-
sätta sponsra ”sitt fadderbarn” i ytterligare tre år 
med samma av gift som tidigare. Studenten har 
då fått dessa 800 kr fördelade med 400 dalasi/
månad som hjälp till mat mm. 
 
Nu måste tyvärr alla studenter betala för denna 
utbildning.  
Avgiften just nu är 7000 + 2000 dalasi/år vilket 
motsvarar i dagens växelkurs 1800 kr. 
Chigambas har inte ekonomi för att betala för 
skolavgiften för dessa studenter. Om faddern är villig att fortsätta hjälpa ”sitt barn” att studera på College är Chi-
gambas givetvis behjälplig med att se till att skolavgiften blir betald.  

Inför skolstarten har alla Chigambas 1200 barn/
elever fått nya skoluniformer. Textböcker och pen-
nor är också utdelade. 

Vi får ofta förfrågningar när det gäl-
ler att sända brev och paket till sitt 
fadderbarn och familj i Basse. 
 

Skriv gärna brev! Adressen har ni på sidan två.  Överst 
skriver ni ert fadderbarns kodnummer. 
Det är inte helt lätt att få svar på breven men skriv att ni 
vill ha svar. Ställ lite olika frågor vilket gör det lättare för 
familjen att svara. Om de inte har pengar till papper, ku-
vert och frimärke så bör familjen veta att Chigambas hjäl-
per dem med detta. 
Detta informerar vi om på bymöterna som vi har när vi är 
där nere. På bymöterna kan det komma 200-400 föräldrar 
och lyssna på oss. 
När ni skriver, skriv inte er adress i brevet. Om ni gör det  
är det många som ser er adress och tyvärr kommer ni få 
många tiggarbrev. Vår personal har er adress så när famil-
jen lämnar brevet på Chigambas kontor skriver vår perso-
nal dit adressen och postar brevet. 
Vi avråder inte att sända paket men vi kan inte garantera 
att de kommer fram. Alla paket öppnas av tullen för att se 
att det inte finns något otillåtet. Skulle tullen hitta något 
som de anser att mottagaren kan sälja tillkommer det en 
tullavgift som måste betalas av avsändaren. 
Tänk på att för fraktavgiften får man mycket i Basse.  
500 kr = med mat till en familj i två månader! 
Alternativet är att sätta in dessa pengar på Chigambas 
Bg. konto. Märk inbetalningen med ”Extragåva” plus fad-
derbarnens kodnummer.  Vår kassör ”öronmärker” denna 
gåva till er familj.  Ni kommer få en bekräftelse från Gam-
bia när gåvan är överlämnad.  Det kan ta några månader 
då postgången inte alltid är så bra. 

Återigen, ett stort tack till alla er som stickar dessa 
babykläder! Ni skulle vara med och dela ut dem 
själva för att få se den enorma lycka och glädjen. 
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Som vanligt kom det mycket folk till Traryds församlings-
hem och årsmötet. Ordförande hälsade alla mycket väl-
komna och förklarade mötet öppnat. 
Därefter var det de sedvanliga mötesförhandlingarna. 
Styrelsens årsberättelse lästes upp där styrelsen avslut-
ningsvis framförde sitt tack till alla som på olika sätt stöt-
tat föreningen under det gångna året. 
Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 
det gångna året (1 juli 2017– 30 juni 2018). 
Revisionsberättelsen lästes upp och revisorer Lars Peters-
son och Mårten Dahlman från Ernst & Young som revide-
rat räkenskaperna (utan ersättning) föreslog årsmötet att 
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen vilket samtycktes av 
årsmötesdeltagarna. 
Medlemsavgiften (detsamma som fadderavgiften) beslu-
tades att vara oförändrad, 800 kr/år och för stödjande 
medlem 100 kr/år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Janne Wickman till ordfö-
rande för ett år. Till styrelseledamöter valdes , Björn Eriks-
son, Susann Eriksson, Janne Eliasson och till suppleant 
valdes Marita Blomquist för två år. 

Till revisorer valdes Lars Petersson och Mårten Dahlman. 
Till valberedning valdes Alfred Brandt för två år. 
Avgående kassör Eva Esko-Thelin avtackades. Hon har 
under 13 år skött sitt uppdrag exemplariskt och vi tackar 
henne för väl utfört arbete för Chigambas. 
 
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 fan-
tastisk gott. 
 
Rebecka Nilsson och Svea Fager med hjälp av deras mu-
siklärare Ola Brandt underhöll med sång och musik vilket 
gav stående ovationen.  Ett stort tack för den fina sången! 
 
Tack också till alla er som skänkte vinster till lotteriet! 
Överskottet på sålda lotter och en valfri slant för maten 
blev hela 11 804 kronor(!) som givetvis kommer oavkortat 
att användas till ”våra” barn i Gambia. 


