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Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag
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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.
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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 och bankgiro
www.chigambas.se
info@chigambas.se
Bankgiro: 5061-2514

Våra huvudansvariga i Gambia,
Lamarana (Lama) Jallow, Rose Baldeh, Bunama Krubally

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i
skolan. Lama 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. Lama 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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Nyheter från Gambia
Du vet väl att du kan se vädret och
läsa senaste nytt från Gambia via vår
hemsida www.chigambas.se
Nyheterna hämtas från

Obetalda fadderavgifter
En påminnelse till er som inte betalt er fadderavgift. Kassören
meddelade vid styrelsemötet den 17 september att 44 500
kronor i fadderavgifter (55 st) var obetalda. Du som inte
betalt din avgift har i detta utskick fått en påminnelse. Har du
frågor angående denna eller har problem just nu, kontakta
vår kassör, Eva 0433-20303 så löser ni det tillsammans.
I stadgarna (som vi måste följa) står det:
”Medlem (fadder) som under två på varandra följande år ej
betalt årsavgiften (fadderavgiften) anses ha utträtt ur
föreningen”. Det vore mycket olyckligt för både faddern och
föreningen om detta skulle hända.

Medlemsinformation
Medlemsstatistik augusti:
Medlemmar
732 st
Stödmedlemmar 10 st
Barn med fadder 804 st
Barn utan fadder 96 st (25 yngre, 71 st lite äldre)

Skoluniformerna
Under våra besök i Basse har
vi sett att barnens skoluniformer har varit i verkligt dålig
kondition. Vi har naturligtvis
tagit reda på varför. Detta
beror på att kvalitén har varit
alldeles för dålig och styrelsen
beslutade att i framtiden skall
vi endast köpa tyg som håller
mer än ett skolår.
I och med detta har
kostnaden för skoluniformer
fördubblats från 40 000 kr per
år till 80 000 kr per år.

Donationer
Återigen säger vi ett stort tack till er som på olika
sätt ställer upp för att Chigambas ska kunna
hjälpa fattiga barn till skolgång.
Till bortgångnas minne har totalt 11 150 kronor skänkts.
Höks Kyrkliga samfällighet 1 187 kronor
Lagadalskyrkan Strömsnäsbruk 30 000 kronor
Som alla år tidigare, tack Markaryds Grafiska
för att ni trycker vår tidning.

Lamarana (Lama) Jallow
Född:
1/1 1965.
Födelseort: Bassending, Gambia.
Tillhör stamen: Fulla.
Civilstånd: Gift sedan 1994, har fem barn
Bostad:
Eget hus med två trädgårdar.
Husdjur:
Guineahöns, kaniner, får, getter,
ankor och åsnor.
Bakgrund: Kommer från en familj med 13
familjemedlemmar. Far med två fruar,
Lama är äldsta barnet och har 4 systrar
och 5 bröder.
Hobbies:
Spela fotboll (förr), trädgårdsarbete,
bada, resa, lyssna på musik och
allmänna intressen.
Utbildning: 1972-1974 St. Josephs Primary school.
1974-1978 St. Georges Primary school.
1978-1984 Armitage High School.
1994 Bokföring och redovisnings kurs.
1995-1998 Gambia College (Eccd).
2002 Administration och ledarskap
Utbildad lärare och fått mycket
erfarenhet på Early child care and
development.
Språk:
Stamspråken fulla, mandinka, wolof
samt engelska, franska och arabiska.
Yrkes1984 -1986 Trädgårdsarbete och förerfarenhet: säljning av vad trädgården givit.
1986-1987 Rensning av bomull i Basse.
1991-1992 Rensning av bomull i Basse.
1992-1993 Affärsman i Basse.
1993-1996 Arbetade för Cysarda.
1996- Arbetar för CHIGAMBAS.
Livserfaren- Har rest och levt i många
heter:
Afrikanska länder: Senegal,
Guinea Bissau, Mali, Elfenbenskusten,
Burkina Faso, Guinea, Conakry,
Nigeria, Algeriet och Libyen.
Framtids- När han drar sig tillbaka vill
planer:
han ändå arbeta med hjälpverksamhet
med barn. Om inte det fungerar
vill han bli heltidsarbetande trädgårdsarbetare/lantbrukare och affärsman.

Adressändring och mail-adress
Tänk på vikten av att meddela
oss om ni byter adress. Detta
spar många timmars arbete
som vi måste lägga ner för att
”hitta” er. Meddela gärna oss er
mail-adress också.
Detta gör ni enklast via vår mail
info@chigambas.se
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Vad händer i Gambia?
Vi har glädjen att meddela att nu fungerar
verksamheten i Gambia på ett mycket bra sätt.
Den nya ledningen med Lama i
spetsen gör ett fantastiskt arbete.
Alla de problem vi hade tidigare är
som bortblåsta. Alla kontakter med
vår personal sker på ett hjärtligt och
vinnande sätt och alla saker som
dyker upp blir lösta på ett enkelt
och bra sätt. Nu känner vi i styrelsen
att vi kan blicka framåt och utveckla
verksamheten istället för att arbeta
med personalproblem.
De reparationer vi skrev om i förra Chigambas-Nytt är
nu genomförda.
Kontoret har fått ett
nytt tak.

De toaletter som
förstördes under
f ö r r a
regnperioden är
snart ersatta.

För två år sedan beslutade vi att försöka måla om våra
skolor var tredje år. Det innebär att en skola ska målas
varje år. Detta år var det Mansajangs skolans tur med
tillhörande byggnader.
Våra pojkar har verkligen
gjort ett bra jobb!

Taket på Kaba Kama skolan är reparerat.

På skräddarens hus ligger ett nytt tak som även täcker
en del av framsidan för att förhindra att det regnar in.

Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk har öppnat en
secondhand butik och som i likhet med Chigambas
drivs av ideella krafter. Tommy Hansen berättar att
”ambitionen är att tjäna pengar för vidare befordran till
välgörande ändamål”.
Chigambas fick frågan om vi hade något projekt på
gång som de kunde hjälpa till att sponsra.
Skolan i Manneh Kunda är i ett stort behov av ett nytt
tak men då vi inte har de ekonomiska förutsättningarna
just nu så har vi lagt dessa planer på framtiden.
Dessa planer ändrades omgående när Tommy ringde
och berättade att Lagadalskyrkans styrelse beslutat att
sponsra oss med de 60 000 kronorna som detta takbytet
är beräknat till. Takstolar i stål är tillverkade och all övrig
material är inköpt. Bytet av taket kommer att genomföras när regnperioden är över, någon gång i oktober.
Vi kommer givetvis redovisa i nästa Chigambas-Nytt
med bilder när det nya taket är på plats.
Genom en anonym donation på 10 000 kronor kommer
vi även att ha råd att inrätta tvättmöjligheter på samtliga toaletter på våra skolor. Denna investering har vi i
ett antal år pratat om men även här har ekonomin fått
styra. Då hygienen är en viktig bit för att förebygga
sjukdomar känns det verkligen bra att kunna genomföra
även detta projekt under hösten.
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Skolavslutning
Återigen har ett år gått och återigen har det varit skolavslutning.
Precis som i Sverige är det skolbarnens stora dag på året. Chigambas
hjälper till med lite pengar så att denna stora dag går att genomföra
på ett trevligt sätt.
Lama berättade att han tror att detta var den bästa skolavslutning på
alla år. Han önskar att alla ni faddrar skulle kunna vara med och fira
tillsammans med barnen. Han förstår givetvis att detta inte är möjligt
men vill på så sätt framföra barnens, föräldrarnas, lärarnas och övrig
personals stora tack för att ni hjälper barnen till utbildning.

Barnen på väg till festen
Discjockey anländer
Kökspersonalen på plats

Festen med dans i full gång.

”Tack för idag”!

Idrottsdag

Manneh Kunda team

Kaba Kama team

Mansajang team

Den andra stora dagen på året är
idrottstävlingen mellan våra skolor.

Pris till bästa ”kvinnliga”
och ”manliga” idrottare.
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Hej, jag heter Tati!
Jag är 6 år gammal och kommer från en by som
heter Kaba Kunda som ligger i Basse, långt in i
Gambia.
Min pappa har fyra fruar och jag har jättemånga
syskon. Det tycker jag är kul för jag har alltid någon
att leka med och vi är många som kan hjälpa våra
mammor med sysslorna här hemma.
Nu är det så att min pappa tjänar inte så mycket
pengar så han har tyvärr inte råd att låta alla oss barn
att få gå i skolan, det skulle bli aldeles för dyrt.
Men tack vare CHIGAMBAS har jag nu fått en
möjlighet att ändå få gå i skolan. Tänk vad underbart att kanske få lära sig läsa och skriva!
Det enda jag behöver nu är någon som skulle kunna tänka sig att betala min skolgång...
För 800:- om året skulle jag få gå i skolan, jag skulle få en egen skoluniform, böcker och lunch
varje dag.
Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig?
Jag har också 24 st kompisar som är lika gamla som jag som mer än allt annat skulle vilja lära
sig läsa och skriva.
Dessutom så vet jag att det nu till hösten finns 90 barn till som är ett år yngre än mig som
längtar till skolan.
Kan vi inte hjälpas åt att försöka hitta någon som kan hjälpa alla mina kompisar också?
Det hade varit fantastiskt, tycker jag!
Många kramar från Tati

Det här är några av mina jämngamla kompisar...

Vill du hjälpa ett äldre barn?
Som fadderansvarig är det för det mesta bara roligt arbete. Men det händer att faddrar
kontaktar mig och berättar att de måste sluta vara aktiva i CHIGAMBAS av olika anledningar.
Det händer tyvärr också att faddrar flyttar och vi inte lyckas leta reda på deras nya adress,
eller till och med att någon inte alls betalar in sin fadderavgift.
Då är min uppgift såklart att försöka hitta nya faddrar till dessa barn, som nu står utan fadder.
Jag har barn i alla åldrar, som är i den här situationen.
Känner man att ”jag vill gärna hjälpa till, men inte under en alltför lång tid”, så finns den
möjligheten!
Kontakta mig eller någon i styrelsen, så kan vi hjälpa även de lite äldre barnen.
Susann fadderansvarig CHIGAMBAS
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Bli fadder till ett barn i Gambia
Ni har just läst Tatis vädjan att få en fadder som
hjälper henne med kostnader för sin utbildning.
Även vi i styrelsen vädjar till er medlemmar att
hjälpa oss att finna de som skulle kunna undvara
en liten peng för att på så sätt hjälpa ett fattigt
barn till utbildning.
När du hittat en fadder, använd svarstalongen till
höger. Skulle du inte vilja klippa sönder tidningen
så kopiera sidan. Kopiera lite extra som du sedan
kan delar ut till din släkt, vänner, arbetskamrater
eller kanske du kommer på andra sätt att hjälpa
föreningen att ”värva” faddrar.
Det går givetvis att anmäla en fadder på vår hemsida www.chigambas.se eller på vår mail-adress
info@chigambas.se Det går även att ringa Susann.

SVARSKUPONG
o
o

Jag vill gärna bli fadder.
Skicka mig mer information.

Namn:
.........................................................................................
Adress:
.........................................................................................
Postadress: ........................................................................................
Tfn:
.........................................................................................
E-mail adress: ...................................................................................

Sändes till:
CHIGAMBAS
c/o Susann Eriksson
Vagnmakarevägen 235
254 77 Fleninge
I vår broschyr ”Bli fadder till ett barn i Gambia” står Tfn. 042-20 53 07

CH-Nytt hösten 2011

det att läsa:
CHIGAMBAS (CHildren In GAMbia Basse And Suduwol) är en ideell förening och har inget vinstintresse. Föreningen
är politiskt och religiöst obunden. Föreningens målsättning är att främst ägna sig åt att höja livskvaliteten för fattiga
barn och försvara deras rättigheter. Dess syfte är att hitta faddrar till de barn som inte har ekonomiska förutsättningar att gå i skolan samt att stödja föreningens arbete i Gambia.
CHIGAMBAS anser att alla barn har rätt till utbildning. Vi anser att barnens framtid bygger på utbildning. Föreningen
arbetar med att motivera familjen och även hela byar att hjälpa till med skolbyggnationer mm, vilket förenar barnet,
familjen och närmiljön och för utvecklingen framåt. Detta är verklig hjälp till självhjälp. På detta sätt hoppas vi stärka
självkänslan hos dessa människor.
Vi anser att vårt utbildningsprogram för barn i URD i Gambia stärker barnets självkänsla och skyddar barnets
rättigheter i enlighet med UNICEF:s uppställning av barns rättigheter.
Hur blir man fadder till ett barn?
För 800 kronor om året kan Du hjälpa ett barn i Gambia till skolgång. I Gambia kan denna summa förändra en
människas liv för all framtid. För detta får ditt fadderbarn undervisning av utbildade lärare, skriv- och läroböcker,
skolbänk, skoluniform och sjukvård. Pengarna räcker också till skolbyggnationer och ett mål mat om dagen.
Som fadder får du ett foto av ditt barn och lite information om barnets familj och bakgrundsfakta. Du kan också själv
skriva till ditt barn på engelska, vilket barnet lär sig i skolan. Ditt fadderbarn får ett kodnummer som gör att dina brev
och eventuella paket som du sänder till Gambia kommer till just ditt barn.
Som information från föreningen i Sverige sänder vi ut till alla faddrar en tidning “CHIGAMBAS-Nytt“ två gånger om
året. I denna tidning informerar vi om vad som händer inom föreningen både i Sverige och i Gambia.
Inbetalningskort på skolavgiften sänds ut 1 gång/år tillsammans med en av dessa tidningar. Betalningen sker under
våren.

Resa till Basse i Gambia
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Lördagen den 15
24 oktober kl. 14.00
kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds
församlingshem, Traryd ligger 3.5 mil söder om
församlingshem.
Ljungby, 10 mil norr
norr Helsingborg
Helsingborg (vägbeskrivning
(vägbeskrivelse = sök
på Gula sidorna, Traryds församling).
Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter
kommer en lättare lunch att dukas upp.
ICA Nära i Strömsnäsbruk kommer att sponsra oss med
råvarorna och Rose-Marie Catering i Traryd kommer att
tillaga en god lunch till oss.
Kan vi blir
Lotteri
säljadet
mer
också
än 1200
som vanligt.
lotter? Att
Detslå
gjorde
rekordet
vi på
1200
15
minuter
lotter
blir
förra
inteåret.
lätt Vimen
gör ett
vi gör
försök.
ett Som
försök.
alltid
Som
kommer
alltid
vi att ha vi
kommer
jättefina
att ha jättefina
vinster. Vill
vinster.
du skänka
Vill dunågot
skänkasånågot
är vi
givetvis
så
är vi givetvis
tacksamma
tacksamma
för för
detta.
detta.Någon
Någon slags
underhållning kommer vi att försöka ordna.
Behövs övernattning så hjälper vi till att ordna det.
Ring
Ring och
och anmäl
anmäl dig,
dig, tel.
tel. 0433/62531,
0433-62531 eller
eller
info@chigambas.se
senast
senastfredagen
fredagenden
den16
8 oktober.
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!
Christer, Carina, Susann, Eva och Janne
Ekonomisk redovisning för
fadderorganisationen CHIGAMBAS
1/7 2010 - 30/6 2011

Intäkter
Fadderavgifter
Medlemsavgifter
Faddergåvor
Gåvopott
Donationer
Tullavgift
Försäljning
Special studier
Ränteintäkter

626 446:1000:66 703:13 022:60 853:1 225:4 360:10 213:766:-

Utgifter
Skickat till Gambia:
Fadderavgifter
Faddergåvor
Summa:
Kostnader i Sverige:
Kontorsmateriel
Bokföringskostnader
Telekostnader
Porto
Övriga kostnader
Kostnader i Gambia
Resebidrag
Special studier
Bankkostnader
Summa:

SUMMA INTÄKTER

784 588:-

SUMMA UTGIFTER

Årets resultat
- 165 093:Ingående kapital den 1/7 2010 651 507:-

Summa:

486 414:-

826 948:66 703:893 651:3 744:1 520:1 000:8 916:259:10 312:20 000:10 213:66:56 030:949 681:-

Behållning den 30/6 2011
Bankkonto
429 014:Kassa
0:Förskott fadderavgift
- 800:Kundfodringar
58 200:Summa:
486 414:-
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