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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, 
Bunama Krubally och Rose Baldeh,   

IT  ansvarig:  Björn Eriksson 042 -205307 

      Eva    Christer    Carina    Janne      Susann 
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      Donationer (1 juli 2015 —29 februari 2016) 

Återigen tackar vi er alla, 
som på olika sätt ställer upp 

för att Chigambas ska kunna 
hjälpa fattiga barn till skolgång. 

 
 

Till bortgångnas minne har totalt 51 195 kronor skänkts. 
Traryds-Hinneryds pastorat 722 kr 

Södra Ljunga auktionskommitté 2 000 kr 
Wickmans Begravningsbyrå 1 000 kr. 

Odensjö kyrka 600 kr 
Odensjö församling 1 225 kr 
Pizzeria Capricciosa 400 kr 

Allerums kyrka 3 504 kr 
DHR-Markaryd 1 552 kr 
Göran O Persson 500 kr 

Kånna-Berghems kyrkliga syförening 1 000 kr 
Uno Ericssons Db (testamente) 79 846 kr 

Nöttja kyrkliga syförening 2 000 kr 
Vrå-Lidhult SPF 800 kr 

Larssons Gravyr & Föreningsservice AB (priser till idrottstävling) 
Behållning från årsmötet (lotteri, försäljning mm) 5 070 kr 
Tack DANAGÅRD LiTHO för att ni trycker tidningen åt oss. 

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 

 
 

Vill du bli 
fadder? 

Det är enkelt! 
Registrera dig på 

chigambas.se 

 Det var tänkt att Bakary 
Sanyang skulle bli 
Chigambas nya 
datalärare. 
Bakary skulle hjälpa till 
på kontoret fram till 
skolstarten och då 
märkte Bunama hur 
duktig han var och vill 
nu behålla honom på 
kontoret. 
En ny datalärare får 
därför sökas 

Den 20 september är det 
skolstart i Gambia. 
Man följer ett Engelskt 
system och går tre 
terminer per år. 
September — December 
Januari — Påsk 
Påsk — Juli 
Skrivböcker  till alla 
Chigambas 1254 elever är 
inköpta och klara för 
utdelning. 
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CH I G A M B A S 

RE N O V E R A R 

CHIGAMBAS skolor är nu 
omkring 20 år. 
Därför behövs en hel del 
renoveringar. 
Alla klassrum, lärarrum, 
duschar, toaletter, sovhus och 
verandor har fått klinker på 
golven. 
Köken helrenoveras och får nya 
skorstenar och tak. Väggarna 
kaklas och givetvis blir det 
klinkers på golven.  
1400 m2 klinker och 600 m2 
kakel köptes in och 
transporterades de 40 milen till 
Basse. 
Bamboo, ”vår” klinkerläggare 
fick nya redskap och har gjort 
ett fantastiskt jobb. Endast 
köken är kvar att färdigställa.  
Allt blir i det närmaste klart 
inför skolstarten den 20 
september. 
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CHIGAMBAS 20 år 

Otroligt, CHIGAMBAS 20 år! 
Vi minns det som igår! Vad har hänt under alla dessa år? 
När man tänker efter så har det hänt rätt mycket. 
Det började med att vi lånade ett gammalt hus i 
Mansajang, barnen fick sitta på golvet för vi hade inga 
pengar till skolbänkar.  

Vi snickrade ihop lite bänkar och började fundera på att bygga en 
skola. Det blev i Kaba Kama som den nya skolan byggdes och den 
målades gul och blå. Alla hjälpte till och alla var mycket stolta 
när skolan stod färdig.  Fyra lärare anställdes och dessa är 
fortfarande kvar som lärare hos oss. Vi minns att vi erbjöd den 
185 dalasi (c:a 70 kr) i månadslön.  
Snälla människor har hjälpt oss med donationer. Ett exempel är 
Isak som gick omkring med sin burk och samlade pengar så att 
fattiga barn kunde få gå i skola. 
Tiden gick och det blev ytterligare en skola då i Manneh Kunda. 

Byggnaden i Mansajang renoverades och här blev det en tredje skola.  Efterhand byggdes det toaletter och kök 
så att barnen kunde få mat varje dag. Sol/regnskjul byggdes där barnen kan sitta och äta. Duschar som barnen 
kan använda istället för en hink vatten hemma. 
Idag har CHIGAMBAS 1254 barn i skola och 660 elever har slutfört sina studier. För att kunna driva föreningen  i 
Basse har CHIGAMBAS 38 anställda. I Sverige är vi 7 som jobbar helt ideellt.  AnnGreth o Janne 
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NAWEC som den statliga 
elleverantören heter, kan inte lova 
när eller hur länge på dygnet de kan 
leverera ström. 
Solenergianläggningen som Håkan 
Persson (elektriker som bodde i 
Gambia) byggde åt oss 2001 kan nu 
inte leverera tillräckligt med ström. 
De 8 solpanelerna och 4 batterierna 
är nu utbytta till 20 paneler och 24 
batteri. Vi ska nu vara 
självförsörjande av el dygnet om. 
Alla fönstren på kontoret och 
gästhuset är utbytta till 
aluminiumfönster med myggnät. 
Alla innertaken är utbytta då de 
gamla höll på att ramla ner. 
Ommålning är gjort både invändigt 
och utvändigt. 
Med andra ord en behövlig 
helrenovering. 
 
Den gamla solenergianläggningen 
är flyttad till skräddarnas hus. 
Nu kan Munguru och Amadou 
använda el till sina symaskiner, ha 
fläkten på och även sy när det har 
mörknat då det ibland är jäktigt att 
få 1200 skoluniformerna färdiga till 
skolstarten. 
Nya skyltar är målade för att det ska 
vara lätt att hitta till Chigambas 
kontor och gästhus. 
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Ett axplock av elever som CHIGAMBAS är stolt över 
 

Binta som jobbar på kontoret Mamadou, Tijan, Manjang, 
Lamarana, Dawda, Mariatto,  Fatou 

Alagie, som idag är inne 
på sitt 5:e  år på sin 

läkarutbildning 

Jobbar på 
Ministery of health 

Lyckliga studenter 

Lyckliga förskolebarn 

Studenter på College Glatt fotbollsgäng 

Glada förskolebarn 
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Lördagen den 15 oktober kl. 14.00 
 

kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds 
församlingshem. Traryd ligger 3.5 mil söder om Ljungby, 
10 mil norr Helsingborg (vägbeskrivning = sök på Gula 
sidorna, Traryds församling). 
Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter 
bjuds det på lite mat som ICA Nära i Strömsnäsbruk 
kommer (som vanligt) att sponsra oss med. 
Gullvi Meurling Catering med hjälp av Ingrid Andersson 
tillagar en sen lunch till oss. Därefter en kopp kaffe (eller 
te) med kaka. 
Lotteri blir det också som vanligt. Som alltid kommer vi 
att ha jättefina vinster. Vill du skänka något så är vi  
givetvis tacksamma för detta. Underhållning kommer  
det att bli, men det blir en överraskning. 
Behövs övernattning så hjälper vi till att ordna det. 

Ring och anmäl dig, tel.  0433-62531 eller 
info@chigambas.se 

senast lördagen den 8 oktober. 
(För att vi ska veta hur mycket mat vi ska beställa) 

 

Dagordning, verksamhets– och revisionsberättelse kan 
rekvireras från Janne på telefon ovan. 
Boka detta datum i almanackan redan nu, och låt oss få 
en trevlig eftermiddag tillsammans! 
 

Styrelsen hälsar alla välkomna! 
Carina, Susann, Eva, Christer och Janne 

Ekonomisk redovisning för 
fadderorganisationen CHIGAMBAS  

1 juli 2015  -  30 juni 2016 

  Utgifter 
  Kostnader i Gambia: 

  Fadderavgifter         1 425 400 kr 
  Faddergåvor   106 195 kr 

 Gåvopott                  16 332 kr 
 Sjukvårdsfond    14 805 kr 
 Specialstudier           3 600kr 

  Summa:         1 566 332 kr 
   

  Kostnader i Sverige: 
  Trycksaker                  5 512 kr 
  Kontorsmateriel       4 204 kr 

  Bokföringskostnader       1 880 kr 
  Telefon, internet        3 786 kr 

  Porto       11 475 kr 
  Bankkostnader            2 071 kr 
  Resebidrag       81 548 kr 

  Förbrukningsmaterial                    370 kr 
  Reklamtrycksaker                       14 963 kr 

  Summa:                125 809 kr 
   

   SUMMA UTGIFTER          1 692 141 kr 

  Intäkter 
  Fadderavgifter           793 600 kr 
  Medlemsavgifter     1 500 kr 
  Faddergåvor            106 195 kr 
  Gåvopott                 3 300 kr 
  Donationer          209 526 kr 
  Tullavgift                   320 kr 
  Försäljning               8 504 kr 
 Specialstudier              3 600 kr 
  Ränteintäkter               1 389 kr 

Öresutjämning                                19 kr 
 

  SUMMA INTÄKTER   1 127 953 kr 

  Årets resultat            -564 188 kr                  Behållning den 30 juni 2016 
 
  Ingående kapital den 1juli 2015   1 375 411 kr                Bankkonto        759 523 kr 
                         Kundfodringar          51 700 kr 
  Summa:               811 223 kr     Summa:         811 223 kr 


