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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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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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Viktig information
RESESÄLLSKAP
Vi är ett par som hade tänkt att åka till Gambia
någon gång i höst. Kanske skulle vi kunna få
hälsa på vårt fadderbarn i Basse?
Men det är ju alltid trevligt att ha lite sällskap!
Skulle ni vara intresserade av att åka med oss så
hör av er till Susann på CHIGAMBAS, så hjälper
hon till med kontakterna.
Maila till fadder@chigambas.se
eller ring Susann på 042-20 53 07

FADDERAVGIFTEN
En del av er har säkert redan sett
att det står 800 kr på fakturan
som medföljde detta utskick.
Då vi har sett att kostnaderna
stigit de senaste åren för våra
fadderbarn var styrelsens förslag
på årsmötet i oktober att höja
fadderavgiften med 100 kr/år (9 kr i månaden).
Detta beviljades enhälligt av årsmötet.
Höjningen beror i första hand på dyrare
skolavgifter men också att vi fått fler elever i högre
årsklasser. En elev i årsklass nio kostar över 1000 kr/
år och har de bra betyg får de chans till tre år i
gymnasiet och då stiger skolavgiften ytterligare.
Styrelsen har beslutat att ha en avgift under alla
skolår för att på så sätt förenkla hanteringen när det
gäller att sända fakturorna. Därför vi kan hålla den
låga avgiften som 800 kr är, för de små barnen
kostar inte så mycket och vi tror att vi hittat en
”gyllene medelväg”.

ATT SÄNDA PAKET TILL GAMBIA
Att sända paket till Gambia skrev vi på förra
sidan att det kan ”medföra vissa problem”.
Vi måste uppgradera detta påstående och säger nu att det
är STORA problem. Vi har förhandlat med tullen i två år för
att få ut fyra paket som de begärde stora summor pengar
för. Ett av dessa paket ville man ha över 1000 kr för, för att vi
skulle få lösa ut det. Detta är som ni säkert förstått inget
Chigambas kan stå för. Vad ett paket kostar att lösa ut beror
på vad som ligger i paketet. Tullen öppnar alla och
”prissätter” innehållet. Ligger det t.ex. en klocka, kamera
eller något annat som man anser att er fadderfamilj kan sälja
stiger priset direkt. Alla paket kostar pengar att lösa ut.
Nu kommer jag till problem nummer två.
På förra sidan skriver vi även att den som sänder ett paket
till Gambia måste betala in 80 kr till vårt konto och märka
inbetalningen med ”Tullavgift”. Bunama (som ansvarar för
paketen i Gambia) berättade för mig att det kommer c:a 50
paket till Gambia varje år, vi fick betalt för 12 paket!
Chigambas fick förra året betala över 3000 kr för att lösa ut
paket, pengar som inte betalades in av medlemmar som
sände sina paket till Gambia!? För dessa pengar skulle vi
kunna hålla fyra barn i skola i ett helt år!
Ni förstår säkert att detta är ohållbart och vi vet inte riktigt
hur vi ska lösa problemet. Vad vi har gjort är att i
fortsättningen kommer vi få meddelande från vår personal i
Gambia när det kommer ett paket , vem som sänt det och
vad det kostar att lösa ut det. Detta för att se om det
verkligen stämmer att det sänds 50 paket varje år.
Vi vädjar nu till alla er som trots allt vill sända ett paket, att
betala in avgiften på 80 kr. Ni måste samtidigt vara beredda
på att betala in ytterligare pengar om det skulle visa sig att
det kostar mer att lösa ut paketet. Det är tråkigt att säga det
men Chigambas kommer inte i fortsättningen stå får dessa
kostnader.

Donationer
Återigen säger vi ett stort 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 13650 kronor skänkts.
Leif o Monica Blomqvist 1000 kronor.
Kommunal Kronoberg Sektion 5 2539 kronor.
Gåvor till Gunnar Persson högtidsdag 7250 kronor.
Lidhults skola 3300 kronor.
Hästveda-Farstorp pastorat (kollekt) 1082 kronor.
Gåvor till Lilian Manell högtidsdag 1850 kronor.
Gåvor till Sebastian Franzen högtidsdag 1645 kronor.
BRAFAB (julgåvor) 1000 kronor.
Farstorps Centerkvinnor 950 kronor.
Tack Anders Tillberg och Peter Maltell på Lyreko
för värdefull skolmateriel som vi sänt till Gambia.
Som alla år tidigare, tack Markaryds Grafiska
för att ni trycker vår tidning och för 3000 kronor.

Adressändring och mail-adress
Tänk på att meddela oss om ni byter
adress. Meddela gärna oss om er
mail-adress. Detta gör ni enklast till
info@chigambas.se

Fadderbarn
Vi märker att det blir lättare och
lättare att hitta nya faddrar men
ber er ändå om fortsatt hjälp
med detta.
Tidigare registrerade vi 75 barn
varje år men har höjt detta till 90.
Vår fadderansvarige, Susann
informerar att hon har äldre barn
som av olika anledningar mist sin fadder. Det
kan vara ett alternativ för den som vill hjälpa ett
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barn i några år med att slutföra sina studier.

Vad händer i Gambia?
Under vårt årsmöte i oktober informerade vi om de
problem vi haft i Gambia. Vår chef hade inte följt våra
stadgar, utan tagit egna beslut som på sikt kunde
äventyra hela verksamheten. Vi anlitande en välkänd
advokatbyrå i Banjul för att försäkra oss om att vi inte
tog beslut som var i strid med gambianska lagar. Vår chef
avskedades med lön fram till 2010-12-31.
Ny chef blev Lamarama (Lama) Jallow, som varit anställd
hos Chigambas sedan starten. Ledningsgruppen i Basse
kom att bestå av Lamarama Jallow, Bunama Krubally och
Rose Baldeh.
Både Bunama och Rose har varit anställda i många år.

i kontraktet, vilket senare bifölls av styrelsen i Sverige.
Samtliga kontrakt är nu påskrivna och började gälla 201101-01.
Underhåll av våra byggnader i Gambia är väldigt viktigt.
Framför allt under regnperioden utsätts de för stora
påfrestningar och det krävs återkommande uppföljningar
för att förebygga värre skador. Därför har styrelsen tagit
fram ett underhållsprogram, där man var tredje månad
skall inventera samtliga byggnader och åtgärda de
skador som uppkommit. För närvarande håller vi på att
byta tak på vårt kontor, reparera taket på skolbyggnaden
i Kaba Kama, ersätta de toaletter som förstördes i
Manneh Kunda under förra regnperioden samt reparera
skräddarens hus även det i Manneh Kunda.
Styrelsen har arbetat med ett utvecklingsprogram för
verksamheten i Gambia. En grov skiss på innehållet är
färdig och har behandlats i styrelsen. För att få ett bra

Bunama har hand om registreringen av skolbarn,
distribution av gåvor, är kontaktperson mellan anställda
och
ledning m.m. m.m. Rose är huvudlärare i skolan i
Mansanjang.
När Janne och AnnGreth Wickman besökte Basse i
november 2010 var stämningen bland personalen väldigt
god. Janne uttryckte sig som ”att nu känns det som förr”.
Vid samtal med både personal och bykommittéer gick
Janne igenom hur våra kostnader i Gambia fördelade sig
på olika poster. Detta blev mycket uppskattat, för var och
en fick reda på hur mycket verksamheten verkligen
kostade. Responsen från byarnas styrelser var mycket
positiv och de gladde sig åt Chigambas verksamhet.
Under besöket genomgicks även innehållet i de kontrakt
föreningen skall skriva med samtliga anställda.
Personalen hade ett antal saker de tyckte skulle vara med

genomslag av planen måste all personal vara med.
Meningen är att den svenska styrelsen tillsammans med
vår gambianska personal gemensamt skall fastställa den
slutgiltiga planen. Detta skall vara genomfört under 2012.
Vi vill också ta tillfället i akt att presentera en person som
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har varit och är till stor hjälp för vår verksamhet i Gambia. vatten) samt byggmaterial till renoveringarna. Det är
Hans namn är Philip Nyouky och är storebror till Janne viktigt och värdefullt både för styrelsen och Lama att ha
och AnnGreths första fadderbarn i Gambia. Philip, som är en kontakt i Banjulområdet, för det underlättar vårt
arbete. Vi har i år också köpt in oss på en del i en
container till
Gambia. Det
vi skickat är
undervisningsmaterial, utrustning till våra gästhus,
idrottskläder (skänkta) samt saker som är svåra att få tag
på i Gambia.
Styrelsen har ansökt om bidrag från Coca-Cola, som har
en stor hjälpverksamhet. De pengar vi ansökt om skall gå
till vidareutbildning åt duktiga elever som avslutat
gymnasiet och inte har egna ekonomiska möjligheter till
fortsatta studier.
Tyvärr har Vingresor slutat med sina charterresor från
Köpenhamn. Fortfarande kan man resa från Arlanda.
Spies fortsätter dock från Köpenhamn. Gå in på spies.dk
för fortsatt information. Spanair och Brussels Airlines har
flygresor till Gambia från Köpenhamn, men då måste
man arrangera sitt boende själv.
Christer
universitetslärare, bor i Banjulområdet och har därför
lättare med myndighetskontakter och inköp av olika
varor som behövs för driften av skolorna.
Han är även Lama behjälplig med kontakter av de elever
från Basse som studerar i Banjul. I Banjul-området är det
dessutom billigare och större utbud av de varor vi
behöver. Philip har också inhandlat myggnät, nya
plasttankar till våra vattentorn (som håller skolorna med
Återigen
har
Inez
Bondesson
stickat
babykläder. I år hade hon
fått hjälp av Helga
Sommer. Det är bara synd
att de inte själva kan dela
ut dessa kläder och får se
den stora glädje som
visas när de får dessa goa
tröjor. Alla framför sitt
stora tack till er.

Alla barn får ett myggnät när de börjar i
förskolan. Detta för att förebygga malaria.
Alla vet hur det är att försöka somna när
man hör en mygga i sovrummet. Skulle
man då tänka, att om denna mygga sticker
mig kan det medföra att jag får malaria
och i bästa fall bli mycket sjuk och i sämsta
fall kanske dör, då hade vi inte kunnat
somna så lätt.
Myggnät räddar liv, därför anser vi att det
är en billig livförsäkring.
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Hur CHIGAMBAS ”föddes” och dess utveckling.
Många har frågat oss hur Chigambas startade och ett förråd och lärarrum. Vi registrerade 25 st femåringar
varför just i Gambia? Det är inte lätt men jag ska här och 25 st sexåringar.
försökt sammanfatta vad som hänt sen 1993.
1993 reste vi till Gambia för första gången. Det var en
semesterresa och vi hade bestämt innan vi reste att vi
skulle hjälpa ett fattigt barn med utbildning och därmed
till en bättre framtid. På hotellet vi bodde mötte vi
personal från Svensk Gambianska föreningen som hjälpte
oss att finna en flicka som behövde ekonomiskt stöd för
att kunna gå i skola.
När vi 1995 återigen reste till Gambia träffade vi samma
personer som jobbade för Svensk Gabianska föreningen
men de hade då startat upp en egen organisation som de
kallade Cysarda. De bad oss om hjälp att skaffa sponsorer
i Sverige men vi upptäckte ganska snart att det inte var
riktigt på detta sätt vi ansåg att en hjälporganisation
skulle drivas.
Tanken föddes då att starta upp en egen organisation
som vi kunde forma egna regler och för hur den skulle på
bästa sätt hjälpa de alldra fattigaste barnen till skolgång.
Vi beslöt oss för att försöka och bestämde att organisationen skulle heta CHIGAMBAS (CHildren In GAMbia
Basse And Sudowol).
CHIGAMBAS bildades 1996 av AnnGreth och Janne
Wickman, Ma-Lou Mathias och Maj-Lott Jonsson.
CHIGAMBAS skulle vara en ideell förening utan vinstintresse. Föreningen skulle vara politiskt och religiöst
obunden.
Vi reste till Basse första gången 1996 och träffade då
Haddy Njie och Lamarana Jallow. Vi talade om hur vi
hade tänkt oss att CHIGAMBAS skulle verka i Basse.
Haddy och Lama tyckte att vår idé lät bra och
accepterade att jobba för organisationen. Idén var att
bedriva förskola, Mansajang lät oss låna en byggnad och
vi startade upp verksamheten med ett antal femåringar
som vi också hade hittat sponsorer till i Sverige. Vi hade
mycket dålig ekonomi så barnen fick börja skolan utan
varken bänkar eller stolar men vi fick ganska snart hjälp
med att snickra ihop ett antal av dessa. Vi beslutade att
CHIGAMBAS skoluniform skulle vara lila och barnen fick
var sin uniform.

I Sverige hade vi samlat skolbänkar och fick ekonomisk
hjälp att sända dessa med en container till Basse. Alla
barnen fick var sin skolbänk och stol. 1998 stod även nya
toaletter färdiga.
Styrelsen jobbade hårt i Sverige för att stärka
CHIGAMBAS ekonomi. Några ungdomar i Sverige kom
med idén att göra en galaföreställning med sång och
dans. Idén genomfördes, 6000 personer köpte biljetter till
de 14 föreställningarna! Alla pengarna, 100 000 kr gick
till CHIGAMBAS! Detta var ekonomiskt sett en stor
framgång. Vi kunde nu fortsätta våra planer på
byggnationer i Basse.
En diskussion med Mansajangs bykommitté inleddes.
CHIGAMBAS förslag var att om föreningen fick den dåliga
byggnaden och att tomten registrerades på CHIGAMBAS
så lovade vi att renovera byggnaden och fortsätta driva
förskola här. Diskussionen blev kort, bykommittén tyckte
idén var mycket bra och renoveringen påbörjades. Då
byggnaden var stor och vi insåg att det skulle bli dyrt
med denna renovering så la vi det på en två års plan. Två
år senare var förskola nummer två färdig. 25 st
femåringar och 25 st sexåringar kunde nu påbörja sin
utbildning. Även ett gästhus i samma byggnad blev
färdigställt.

I Manneh Kunda hade en annan organisation påbörjat
bygget av en skola men inte haft ekonomiska
förutsättningar att färdigställa denna byggnad. 1998 fick
CHIGAMBAS överta den halvfärdiga byggnaden och även
denna
tomt
registrerades
på
CHIGAMBAS.
Färdigställande av skolan påbörjades och något år senare
var förskola nummer tre färdig. Även här registrerades 25
st femåringar och 25 st sexåringar och jobbet i Sverige att
hitta sponsorer till dessa påbörjades.
CHIGAMBAS kontor som vi hyrde i Basse flyttades till ett
rum i skolbyggnaden i samband med att skolan var färdig
För
att
lösa
elproblemet
inköptes
en
solenergianläggning. Håkan Persson, en svensk man
CHIGAMBAS skulle verka för: Att höja livskvaliteten för bosatt i Gambia och utbildad elektriker hjälpte oss med
fattiga barn, försvara barnens rättigheter, hitta sponsorer detta. När denna anläggning var klar hade vi ström till
till barn som inte har ekonomiska förutsättningar att gå i n å g r a
lampor,
fax
och
skrivmaskin.
skola, stödja föreningens arbete i Gambia.
Solenergianläggningen fungerar än i dag.
CHIGAMBAS anser: Att alla barn har rätt till utbildning, att
barns framtid bygger på utbildning, att hjälp till självhjälp Vi fick information om att många barn fick gå till skolan
är viktigt vilket också stärker självkänslan hos dessa utan någon frukost. Kunde vi göra något åt detta? Ett sätt
var att bygga kök på skolgården och att barnen skulle
människor.
kunna få ett mål mat om dagen.
Kaba Kama hade under ett antal år blivit lovad en skola
därför var det här som CHIGAMBAS nya skola skulle År 2000 hade vi fått tag på en del villiga sponsorer i
byggas. 1997 var den nya förskolan färdig, målad gul och Sverige och kunde genomföra vår idé. Idag får 360 barn
mat varje dag. Pengarna räckte även till att bygga murar
blå
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(Svenska flaggans färger). Skolan innehöll två klassrum + runt alla tre skolorna.

2001 genomfördes byggnationer av solskydd/regnskydd
för barnen när de skulle äta sin mat. I Manneh Kunda
byggdes också ett hus för vår egen skräddare. Nu var det
300 skoluniformer/år som skulle sys.
Föreningen växte och vår kontorspersonal hade det
trångt. Därför beslöt vi 2004 att påbörja bygget av ett
nytt kontor i Manneh Kunda. I denna byggnad skulle
även ett gästhus byggas. I november 2005 var det stor
invigningsfest. I samband med detta utökades och
flyttades solenergianläggningen till denna byggnad.

Det blev ett stort ekonomist bakslag för föreningen. Vi
försöker trotts detta fotsätta utspisningen av våra barn.
Våra elever börjar nu bli äldre och alla klarade inte att
passera klass nio. Dessa elever ville CHIGAMBAS på något
sätt hjälpa till en yrkesutbildning. Det fanns en yrkesskola
men i ett mycket dåligt skick. En uppgörelse med ägaren
gjordes. Om hon lät våra elever gå på skolan till en rimlig
kostnad erbjöd CHIGAMBAS att hjälpa till med att
reparera yrkesskolan. Denna reparation blev klar 2008 till
en kostad av c:a 60 000 kr.

Samma år tillverkades och monterades vattenmagasin Under senare år har en hel del fasta lekredskap tillverkas.
upp för att säkerställa att vi hade vatten i första hand till Gungor, fotbollsmål, balansredskap mm. Köksträdgårdar
matlagningen.
har anlags på alla skolgårdarna och det som odlas här
En sponsor i Sverige donerade 2006 10 000 kr och hon kan vi använda i våra kök.
ville att vi skulle bygga duschar så att barnen kunde CHIGAMBAS har sedan 1996 sett till att över 1200 elever
duscha en gång i veckan eller när behov uppstår. De blev får eller fått skolundervisning. Några av dessa elever
färdiga samma år. Två för flickor och två för pojkar.
jobbar idag för CHIGAMBAS.
2007 krävde WFP att vi skulle ha tre- och fyraåringar på
skolan om de skulle hjälpa oss med ris. Vi beslöt att utöka
antalet barn på våra tre skolor med 25 st treåringar och
25 st fyraåringar och på så sätt hjälpa dessa barn med ett
mål mat om dagen. Vi byggde i samband med detta små
hus för att de minsta barnen skulle ha någonstans att vila
vid behov. Tyvärr avbröt WFP sina risleveranser efter bara
ett år på grund av nya regler, sa de. CHIGAMBAS fick nu
bekosta riset själva till en kostnad på över 50 000 kr/år

Våra duktiga pojkar

CHIGAMBAS hjälper också till med ekonomiskt stöd för
våra lärare som vill vidareutbilda sig.
De största intäkterna kommer från medlemmar som
betalar en avgift för ”sitt” barn i Basse. För denna avgift
lovar vi sponsorn att ”deras” barn får; skolbyggnation,
undervisning av utbildade lärare, skriv och läroböcker,
skoluniform och mat varje dag på våra förskolor. Betyg
sändes till sponsorn varje år som bevis på att eleven har
varit i skolan. CHIGAMBAS följer i bästa fall eleven till
klass 12.
Janne

Vår ”klippa” i Gambia = Mr. Cole
Att ha personer som man kan lita på är ett måste för att
man ska kunna få en organisation att fungera. Detta vill vi
påstå att vi har. En av dessa i Gambia är Ebraima Cole, vi
kallar honom Mr. Cole. Han har i många år hjälpt
CHIGAMBAS på många olika sätt. Att ha någon att vända
sig till när man behöver hjälp är ovärderligt. Vad man än
frågar Mr. Cole om hjälp med
är svaret ”inga problem”.
Vi här i Sverige säger ett stort
TACK till dig och hoppas på
fortsatt gott samarbete i
många år framöver!

Våra CHIGAMBAS elever som går
på yrkesskolan och lär sig träarbete
hjälper oss med diverse
renoveringsarbete på skolorna. De
har bl.a. målat om Kaba Kama
skolan och nu står Mansajang
skolan på tur. Styrelsen har tagit
beslut på att försöka måla om en
skola varje år. Det skulle innebära
att våra skolor blir om-målade vart
tredje år.
Dessa elever är verkligen duktiga
och gjort ett fantastiskt arbete!
TACK säger vi till er!
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Årsmötet 2010
När vi ska redovisa årsmötet blir det nästa samma
text som förra året. Styrelsen kan bara
sammanfatta 2010 års årsmöte med några ord,
fantastiskt, roligt och trevligt.
Som vanligt fick vi låna Traryds församlingshem
som snart inte räcker till. Vi blir för varje år bara
fler och fler på våra årsmöten. Detta känns särskilt
bra för oss i styrelsen, något slags gensvar på att
vår förening fungerar tycker vi.
Som vanligt ställde Rose-Marie och Ingrid upp
med att laga mat till oss alla, som vanligt så
skänkte ICA nära i Strömsnäsbruk all maten, som
vanligt var det många som skänkte oss vinster till
lotteriet och som tidigare år sålde vi 1200 lotter.
Hanna och Ola, Carinas (i styrelsen) dotter och
man underhöll oss med sång och musik.
TACK till er alla som hjälper Chigambas att hjälpa!
Dagen började med sedvanliga mötesförhandlingar. Som i
många år tidigare hade inte valberedningen behövt jobba så
hårt för när det gällde valen så är det enkelt att sammanfatta,
det blev omval över hela linjen. Styrelsen säger tack för
fortsatt visat förtroende!
Styrelsen har de senare åren sett att vi får fler
och fler barn i de högre klasserna och på så sätt
även högre skolavgifter. För att inte framöver
hamna i ekonomiska svårigheter föreslog
styrelsen till årsmötet att höja fadderavgiften till
800 kr/år vilket enhälligt godkändes av mötet.
För er som inte kunde vara med på mötet och
vill
ha
årsmötesprotokollet,
styrelsens
årsberättelse,
kassörens
rapport
eller
revisorernas rapport är det bara kontakta någon
i styrelsen så sänder vi det till er.
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