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

Sekreterare

Kassör

Ledamöter

Suppleanter

Janne Wickman
0433 -62531

Carina JönssonBrandt
0433 -20785

Eva Esko -Thelin
0433 -20303

Christer Blomquist
0433 -20077
Susann Eriksson

AnnGreth Wickman
0433 -62531
Marita Blomquist
0433 -20077

Fadderansvarig

IT ansvarig: Björn Eriksson 042 -205307

042 -205307

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

Eva Christer Carina Janne

Susann

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,

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.
2

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.

facebook
Ni vet väl att ni kan följa Chigambas på
facebook!
www.facebook.com/chigambas

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.
Som vi berättat tidigare, har
barnen problem med mask i
magen vilket medför svåra
magplågor.
För att förhindra detta, ger vi
alla barnen i förskolan
tablett mot denna mask.
Det har slagit väl ut därför
kommer vi att fortsätta med
denna behandling.

Återigen en påminnelse!
Har du flyttat?
Har du skaffat
eller bytt e-mail adress?
Det spar mycket arbete för oss om
du meddelar detta!
Vill du bli fadder?
Det är enkelt!
På vår hemsida kan du
registrera dig.
www.chigambas.se
I slutet av april får vi 90 nya
barn som behöver en fadder.

Vi skaffade skivor som vi först skruvade upp på väggen, för att
sedan hänga verktygen på. Tanken med detta är att varje
verktyg får sin egen plats och får sin ”avbild” målad med svart
färg. Läraren kan då enkelt efter varje lektion, se om det fattas
något verktyg. Verktyg som dessa får lätt ”fötter”.
Vår chaufför, Lams kollar att allt hänger på rätt plats.

I september åkte Janne och Christer till Basse för att
se till att alla verktyg kom på plats i yrkesskolans
förråd. Vi fick för första gången känna på hur det
var att vara i Gambia under regnsäsongen. När vi
pratar om regn och åska här i Sverige, är det inget
mot vad vi fick uppleva!
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Lama slutar, Bunama tar över
Det är med stort vemod vi tvingas meddela att Lamarana Jallow sagt upp sig. Hans
familjesituation är nu sådan, att han omöjligen kan fortsätta som chef för Chigambas
verksamhet i Gambia.
Sedan hans pappa dog i höstas, har Lama fått ta på sig ett stort ansvar för hela släkten.
Utöver detta tar hans övriga verksamheter mer tid än han har till sitt förfogande.
Vi har själva märkt att allt chigambas-relaterat arbete tar längre tid och att saker och ting
glöms bort, att han helt enkelt inte hinner med sina arbetsuppgifter.
Det är absolut inte någon schism mellan Lama och styrelsen i Sverige, utan vi har stor
förståelse för hans beslut.
Lama har varit med oss från allra första början och är den person i Gambia som har störst
förtjänst av att Chigambas är vad det är idag. Hans plikttrogenhet och arbetsinsats har
gjort att vår verksamhet i Basse är av bästa kvalité vad gäller utbildning såväl som
personal, utrustning och byggnader.
Lama är inte bara uppskattad av oss i Sverige, utan har ett grundmurat förtroende från
alla samarbetspartner i Gambia.
Han kommer i fortsättningen att stödja och hjälpa Chigambas med den fortsatta
utvecklingen. Även hjälpa efterträdaren så att övergången till ny verksamhetschef blir så
smidig som möjligt.
Ny chef för verksamheten i Gambia från och med 2016-05-01 kommer att bli Bunama
Krubally. Han är idag direkt underställd Lama, och varit hos oss i snart 17 år. Bunama är
väl insatt i verksamheten och vi är övertygade om att skiftet på chefsposten inte kommer
att påverkas negativt på något sätt.
Vi lyckönskar bägge våra trogna medarbetare till deras nya arbetsuppgifter i samhället.

Sjukfonden
Chigambas vill som ni säkert förstår hjälpa våra barn på
alla sätt så att de kan genomföra sina studier.
Tyvärr drabbas alltför ofta en del barn av olika sjukdomar.
Problemet är att många föräldrar inte har pengar till den
sjukvård som krävs för att få en bra hjälp.
Chigambas har haft svårt att hantera detta.
Hur mycket ska vi ställa upp? Vad får det kosta? Var ska vi
sända barnen för ev. vård? Ska vi informera faddern och
hoppas på att få lite ekonomisk hjälp via dem?
Ibland har det känts att man sätter ett pris på ett barn och
det kan man givetvis inte göra.
Länge har vi funderat på en sjukfond där vi kan spara

pengar för att använda vid sjukdomsfall.
Som ”en skänkt från ovan” fick Chigambas en donation på
40 000 kr från en förening i Gambia som hade lagt ner sin
verksamhet. Dessa pengar var ”öronmärkta” till just detta
ändamål, kravet var att de skulle användas till sjukvård.
Här under ser ni att Mamadou har fått hjälp. Det började
med att det gjorde ont när han skulle kissa.
Värken blev bara värre och värre. Inte konstigt att han hade
ont. Man opererade ut en njursten, stor som en valnöt!
Mamadous mamma sa ”om vi inte fått hjälp av Chigambas
hade min som inte överlevt”.
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CHIGAMBAS på ny gruppresa

Ytterligare en gruppresa har ordnats av Chigambas och
faddrar har varit i Gambia och träffat sina fadderbarn och
deras familjer. De 40 milen till Basse gjordes i två grupper
(se ovan) då det inte
var möjligt att
komma alla på en
gång. Ett flertal ”bensträckare” och ”kisspauser” blev det.

Vid framkomsten möttes vi av flera hundra, kanske tusen
människor som ville hälsa oss välkomna.
Alla måltider såsom frukost, lunch och middag åts på
verandan till en av skolorna. Chigambas egna kokerskor
skötte detta och servade oss på bästa sätt.

Under vistelsen i Basse, där Chigambas skolor ligger, fick
man också besöka föreningens skolor och träffa
personalen.

Besöket på
marknaden
med fadderbarnet var en
stor upplevelse
och något man
minns länge.

Efter två veckor i Gambia och med många oförglömliga
minnen var det dags att vända hemåt
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På tur med Lams (www.lamstours.com)
Vid kusten, där det ordinarie boendet fanns, gjordes många utflykter med en lokal
guide, Lamin Ceesay (Lams) och Gambia visade upp sig från sina bästa sidor.
De som ville åka med Lams på
en endagstur skulle få träffa
både apor och krokodiler
lovade han.
Vi gav oss iväg till ap-parken i
Senegambia och till Bijilo
National Park.
Mycket riktigt, här fick vi
verkligen komma vilda apor
nära.

T.o.m. så nära att de åt
jordnötter ur våra händer.
Att få klappa en levande krokodil var
spännande tyckte alla i gruppen.

Efter dessa besök skulle vi se hur
det gick till att göra batik.
Lams tog oss till en batikfabrik
där de som ville fick prova på .
Nästa stopp blev vid ett fiskecenter. Här torkade man fisk
vilket är den huvudsakliga
födan tillsammans med ris. En
del av denna fisk exporteras till
andra Afrikanska länder, berättade Lams.
Efter en fantastisk
lunch hade vi turen att
det var ebb.
Hemfärden kunde
därför göras på
stranden. Vi körde
någon mil utan att se
en enda människa.
Trötta och dammiga
men glada efter en
händelserik dag tillsammans med Lams.

6

Slutarbetet och invigning av yrkesskolan

Det var bråttom för att få allt klart till invigningen. För att hinna få allt
färdigtmålat hjälpte våra lärare till efter sitt arbete.
Till läggning av all klinkers hade vi hjälp av Bambo från kusten. Vi hade
sett arbeten som han hade gjort tidigare och visste att han var duktig.
Invigningen den 7 november skulle bli en stor dag för Chigambas.
Donatorn Per-Martin Holmgren som gjort det möjligt att bygga denna
yrkesskola och hans dotter Anna var där för att förrätta invigningen.
Anna var volontär för Chigambas i fem månader, namnet på yrkesskolan
var självklart redan när yrkesskolan låg på ritningsbordet. ”Teacher
Annas Skill Center”.
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Chigambas årsmöte den 24 oktober 2015 i Traryds församlingshem.
Bilden visar att det kom många medlemmar till Chigambas årsmöte.
Ordförande Janne Wickman hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat. Valberedningen hade inte behövt arbeta så hårt, det
blev omval på alla poster. Årsmötet beslutade att godkänna
styrelsens förslag på att medlemsavgifterna ska vara oförändrad,
800 kr för medlem med fadderbarn och 100 kr för stödmedlem.
Styrelsen vill ge ett särskilt tack till Lilian Manell för sång och musik.
Gullvi Meurling och Ingrid
Andersson för tillagning av maten
till oss alla, som ICA Nära i
Strömsnäsbruk hade skänkt. Tack
också till er som skänkte priser till
lotteriet och ni som la en valfri
slant i korgen som tack för maten.
Av dessa anledningar gick som
tidigare år årsmötet med vinst. En
vinst som oavkortat går till att
hjälpa fattiga barn till skolgång.

Styrelsens årsberättelse för 2014 - 2015
Föreningen har under året haft 940 medlemmar med fadderbarn och 15 stödjande medlemmar, en ökning detta år med
20. Chigambas har tack vare med hjälp av faddrar 1121 barn i utbildning. En ökning med 105 barn.
Styrelsen har bestått av ordförande Janne Wickman, sekreterare Carina Jönsson-Brandt och kassör Eva Esko-Thelin.
Ledamöter Christer Blomquist, Susann Eriksson och Suppleanter har varit AnnGreth Wickman och Marita Blomquist.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsemöten. Utöver dessa möten har styrelsen haft telefonkontakt och
även kontakt via mail. Vid två tillfällen har styrelsen träffats för att packa Chigambas-Nytt som sänts till alla
medlemmarna.
Året präglas av Chigambas stora satsning på yrkesutbildade inriktningar. I Mansajang är lokalerna för sömnad och
datautbildning helt klara. I sömnad har en lärare anställts och utbildning för ett mindre antal elever kommit igång. För
datautbildningen letar vi efter en bra lärare och räknar med att komma igång så snart vi hittat denna lärare.
I Kaba Kama är den nybyggda skolan för inriktningarna svets- och snickarutbildningar snart färdigställd, målning- och
elarbete kvarstår. Invigning av skolan kommer att bli den 7 november. Detta blir en stor dag och man beräknar att det
kommer 2-3000 personer från hela Gambia till denna invigning. Även här letas bra lärare och uppstart är beräknad till
hösten 2016.
Kalkylen på en kostnad av 500 000 kronor för byggnationen ser ut att kunna hålla. Bygget har kunnat påbörjas tidigare än
beräknat då Chigambas har mottagit 300 000 kronor från en givare.
På grund av denna stora satsning har fler resor till Basse varit nödvändiga. I november besökte ordförande med fru som
vanligt vår organisation i Basse. Inspektionen av alla tre förskolor visade sig att en hel del renoveringar måste göras i
framtiden. Bymöten hölls i Kaba Kama, Mansajang och Manneh Kunda och som vanligt var dessa mycket uppskattade av
byfolket som då fick möjligheten till att ventilera olika frågor.
I april gjordes ett nytt besök i Basse för att i första hand kontrollera bygget av yrkesskolan och möten med våra anställda.
Istället för att ha möte med alla anställda på samma gång valde vi att träffa dem i små grupper för att alla skulle lättare få
sin röst hörd. Mötena var med skräddarna, lärarna, nattvakter, vaktmästare, kokerskorna och med Hamadi och Lamin
som ansvarar för bygget av yrkesskolan. Ett möte med rektorerna från de skolor som Chigambas sänder sina barn till efter
förskolan gemomfördes också, för att diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa barnen.
Kontakt med våra medarbetare i Gambia sker kontinuerligt. Utöver dessa kontakter kommer den ekonomiska rapporten
via mail en gång i månaden. Utbildningskommittén i Basse (Lama, Bunama och Rose) har protokollförda möten varje
månad och protokollen sänds till styrelsen i Sverige.
Styrelsen vill tacka er faddrar. Det är ni som gör att vi kan fortsätta vårt arbete, utan er hade vi inte kunnat driva vår
förening. Tack även till alla er andra som på olika sätt hjälpt och stöttat vår förening. Tack för att ni hjälper oss att ge
fattiga barn i Gambia en bättre framtid.
Styrelsen CHIGAMBAS
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