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Hösten 2013 

 
Chigambas barn hör till de allra fattigaste. 
De flesta bor i  en lerhydda med grästak. 

Föräldrarna har inte någon ekonomisk möjlighet 
att sända sina barn till skolan. 
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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 
 

Christer Blomquist 
0433-20077 

Kassör 
 

Eva Esko-Thelin 
0433-20303 

Ledamöter 
 

Carina Jönsson-Brandt 
0433-20785 

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. 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. 

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, 
Lamarana (Lama) Jallow,  Rose Baldeh,  Bunama Krubally 

IT  ansvarig:  Björn Eriksson 042-205307 

           Eva     Christer     Carina     Janne      Susann 
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Donationer (April - juni 2013) 

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 19500  kronor skänkts. 

Odd Fellow Logen i Helsingborg 1500 kronor 
Håkan Perssons födelsedag 5000 kronor 

Roséns Ur och Guld i Markaryd 1850 kronor 
Wickmans-Jensens Begravningsbyrå 4700 kronor 

Vi tackar de nya ägarna till Markaryds Grafiska för att de fortsätter att  trycka tidningen åt oss. 

Sune på ICA i 
Strömsnäsbruk  har 
avslutat sin karriär 
som butiksägare. 
Chigambas önskar 
honom och hans fru 
Mona all lycka i deras 
”nya” liv. 
Vi tackar för den hjälp 
som de ställt upp 
med på olika sätt! 
Särskilt för maten de 
skänkt på våra 
årsmöten under 
många år.  

Vi har tidigare berättat om de rikliga donationerna 
från Second Hand i Strömsnäsbruk. 
För att visa Chigambas tacksamhet bjöd vi dem på en 
trevlig samvaro med grillning och lekar. En trevlig 
eftermiddag tyckte alla som var där. Även här tackar 
vi ICA och Lindvalls chark för hjälpen med korv, 
korvbröd mm. 

Har du flyttat? 
Har du skaffat e-mail 
eller bytt mailadress? 

 
Det underlättar mycket om 

du meddelar oss detta! 

Ett nytt sätt att sprida Chigambas 
budskap är via 

facebook 
www.facebook.com/chigambas 

 
Som Habibatou berättar på nästa sida 
behöver vi hjälp att skaffa nya faddrar. 
Följ oss via denna länk! Glöm inte att 
trycka på ”Gilla” knappen för då 
sprider du våra meddelanden till dina 
vänner. 

Många, många barn har sluppit frysa 
på nätterna. Detta tack vare duktiga 
och flitiga damer som stickar och 
virkar täcken och kläder som de ber 
oss att ta med när vi åker till Gambia. 
Att få se hur glad en mamma blir för 
en stickad tröja till sin baby från er går 
inte att beskriva med ord, det måste 
upplevas. 
Det är tråkigt att ni inte själva kan vara 
med och dela ut dessa! Vi hoppas och 
tror att ni förstår den glädje detta 
innebär. 
  

Företaget Markaryds Grafiska som i 
alla år sponsrat  oss med att trycka 
CHIGAMBAS-Nytt är sålt. Vi tackar 
”Frille” för denna hjälp och önskar 
även honom och hans fru Monica 
en god framtid. 
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Hej, jag heter Habibatou! Vill du hjälpa oss och våra 83 kompisar så att vi 
kan gå i skolan? Vår mamma och pappa har inte pengar för att betala till 
skolan. För att vi ska få gå i skolan måste vi betala för skoluniform, pennor, 
papper, skolböcker och våra lärare ska också ha pengar för att de undervisar 
oss. 
Våra mammor och pappor har berättat om Chigambas och att de ska hjälpa 
oss att få en fadder som sen hjälper oss. Vi kommer att få lära oss prata 
engelska redan när vi börjar i förskolan. Det tycker jag är bra, för då kan jag 
prata med min fadder om hon kommer och hälsar på mig. 
Chigambas säger att det kostar bara 800 kr för att jag ska kunna gå ett helt 
år i skolan.  Jag får till och med mat varje dag när jag går i förskolan. Det 
tycker jag också är bra, för det är inte alltid min familj har pengar så att jag 
får frukost. 
Jag är så stolt för att jag får ta på mig Chigambas skoluniform varje dag. Jag 
lovar att göra mitt allra bästa i skolan, för att även min fadder ska bli stolt 
över mig. 

Isatou 
Fatou 

Mustapha 

Kanku Ramatoulie 
Musa 
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SAIBA KRUBALLY 
Saiba föddes i Kaba Kama år 1971. Han växte upp i en stor 
familj. Båda hans föräldrar lever fortfarande (nov -12) och 
fadern arbetade tidigare som polis.  Saiba och hans fru 
och barn bor fortfarande i föräldrahemmet tillsammans 
med några av hans syskon med familjer.  
 

Som en av de första fast anställda Chigambaslärarna, 
började han jobba för oss 1995 och blev fast anställd -98 
som Headmaster of Kaba Kama school (huvudlärare i 
Kaba Kama). Detta var också samma dag som han tog sin 
collegeexamen. Dubbel glädje. Han startade sin skolgång 
ganska tidigt. Har gått på college och sen förskollärar-
ubildningen i 3 år 1999-2003. Saiba var väldigt duktig i 
skolan och fick bl.a. vartannat år betalt av staten när han 
kommit upp en bit i sin utbildning. År 2003-05 arbetade 
han därför gratis åt staten och var ledig från Chigambas. 

 
Det bästa med att jobba för Chigambas är, tycker Saiba, 
att vi är noga med att lärarna är utbildade. Att vi 
verkligen kollar licenser, sköter om våra byggnader, att 
det finns ex. duschar  på skolorna m.m. Saiba tänker 
arbeta för Chigambas så länge han orkar. 
 

Som många andra är Saiba starkt religiös. Hans 
uppfattning är att alla är lika. Att Chigambas sponsras av 
huvudsakligen kristna, ser han som någonting bra. ”Vi är 
alla lika inför Gud”, säger han. 
 

På frågan om det finns något i familjen som påverkat 
honom mer än något annat, berättar Saiba om en av sina 
bröder som han stod väldigt nära. Denna betalade också 
en del av Saibas utbildning. Brodern gick på Lantbruks-
skolan, men ville bli militär. Dock blev han sjuk och avled 
i 25-årsåldern av hjärtproblem. Som ytterligare börda i 
sorgen dog också en av hans systrar efter en lång 
sjukdomstid. 
 

När Saiba inte är på skolan arbetar han hemma med 
diverse göromål. Odlar cous-cous och jordnötter som han 
säljer en del av. Försöker också vila, om han får tid. En 
härlig sak med Saiba är, att han är väldigt intresserad av 
fotboll. Är verksam som tränare och domare. Han har gått 
domarkurser och är domare i GFA (Gambia Football Ass.). 
I och med detta får han gratis entré på alla matcher som 
spelas i Gambia. Bästa laget i världen är Arsenal och där 
är favoriten Walcott.  
 

Saiba känner stor stolthet över sig själv för att han klarat 
av att bli lärare. I Basse är han känd som lärare och 
fotbollsdomare. 
 

Inför framtiden säger Saiba att han önskar allt gott för sin 
familj. Att de ska få ha ett bra boende, få vara friska, ha en 
plats att sova på. För sin egen del står hoppet till att få en 
bra ålderdom och ett bra slut på livet. 
 

Intervju från Basse i november 2012.               Marita 

Bilder som Saiba och Chigambas övriga lärare tar till hjälp i undervisningen. 
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Vad händer i Gambia? 
Det känns skönt att rapportera att allt flyter på som vanligt. Kontakterna vi har med Gambia är alla i en verklig positiv 
anda. I dagarna har vi fått 90 nyinskrivna barn som börjat förskolan. Självklart behöver vi som vanligt hjälp med att 
skaffa faddrar till dessa barn. 
Arbetet med att renovera förskolan i Suduwol är avslutat. Nu återstår det att betala läraren i skolan till och med 2016 
och att förse hälsocentren i Basse och Fatoto med akutbelysning. Detta för att säkerställa operationer om strömmen 
försvinner. Efter detta är vårt åtagande till Chigambas Norge slutfört. 
 
Som vi berättade i förra tidningen är 
våra planer att starta en yrkesskola i 
Mansajang. I vår befintliga byggnad 
har vi en 170m² outnyttjad lokal. 
Denna lokal är nu avdelad och här 
kommer vi att bedriva Data/
administration utbildning och 
sömnad. Nu återstår endast 
elinstallationen samt tillverkning av 
bänkar. Invigning kommer att ske vid 
vårt besök i november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggstart av yrkesskolan i Kaba Kama kommer också att ske under vårt besök. Tack vare stora donationer har vi 
möjlighet att påbörja byggnationen. Detta är det största projekt vi någonsin genomfört. Byggnaden kommer att bli 
500m² med utrymme för både teori och praktik. Utbildningen kommer att vara inriktad på snickeri och svetsning. 
Utrustningen till den praktiska undervisningen, kommer att till största delen att inköpas i Sverige och fraktas till 
Gambia. Till detta tillkommer toaletter, duschar och ett ”Resting room”. Vår förhoppning är att starta utbildningarna 
under 2015. 

 
 
 
 
   (Befintlig förskola på samma tomt.) 

 
 
För en tid sedan ringde Lama och berättade att det kom ett väldigt oväder med  regn och åska. Blixten slog ner i 
"Staff House" (det runda huset med grästaket) i Mansajang. Detta hände vid nio tiden på kvällen.  Brandkåren var 
snabbt på plats och släckte. Som tur var kom ingen till skada och endast taket blev förstört. Givetvis lovade vi dem 
att bygga upp det igen. Det kommer att ske när regnsäsongen är över och när gräset har vuxit till c:a två meter. CB 
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Chigambas anser att när 
man går i förskola ska det 
handla mycket om lek. 
Därför har vi satsat en hel 
del på lekredskap på våra 
skolgårdar. Vi kommer att 
utöka med fler i framtiden. 
Mariamas sponsor har sänt 
ett litet paket med pärlor 
som hon kan göra 
halsband av.  Mangoträd kan bli  mycket stora 

och ger goda frukter till barnen. En 
annan stor anledning till att vi 
planterar dessa träd i närheten av 
skolbyggnaden är att de skuggar 
och gör att klassrummen blir  
svalare.  I februari i år  steg 
temperaturen till över 50 grader i 
solen, i skuggan var det ”bara” 44. 
När Philip hade planterat sitt träd så   
blev det en dopceremoni. Vad 
trädet döptes till kan ni säkert gissa. 

I Chigambas-Nytt hösten 
2012 hade vi en förfrågan 
om det var någon som var 
intresserad av en 
gruppresa till Gambia.  
Många hörde av sig. Den 
12 februari åker vi med 51 
förväntansfulla faddrar. 

 
Ving har hjälp oss att ”snickra”  ihop resan. De har också 
hjälpt oss med att ordna bussen till Basse. Vi lovar er att 
den kommer att vara något bättre än den på bilden. 
Av olika anledningar kan vi inte åka de 40 milen till Basse 
samtidigt  utan det blir i tre grupper.  Detaljerna om vad 
som ska hända i Basse är inte klara ännu. Det viktigaste är 
givetvis att få träffa sitt fadderbarn  och familjen där de 
bor. 

Resan är på två veckor, när en grupp är i Basse kommer 
det att bli tid för mycket sol och bad för de andra. Även 
andra utflykter för att utforska landet och möta trevliga 
människor kommer det att bli tid för. 
Det kan bli rejält varmt och då är det viktigt att dricka 
mycket.  JulBrew, en Gambisk öl som är riktigt god men 
det finns givetvis alkoholfritt också, t.ex. Naturelle vatten. 

Vi är övertygade att denna resa kommer att bli 
oförglömlig och ett minne för livet! 
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Söndagen den 6 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 kommer att tillaga 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 söndagen den 29 september. 
(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 juli 2012  -  30 juni 2013 

  Intäkter 
  Fadderavgifter           673 600 kr 
  Medlemsavgifter        900 kr 
  Faddergåvor             75 200 kr 
  Gåvopott                4 699 kr 
  Donationer          160 488 kr 
  Tullavgift                   480 kr 
  Försäljning               4 861 kr 
  Specialstudier               9 870 kr 
  Venner av Suduwol            91 690 kr 
  Ränteintäkter             15 944 kr 

 
  SUMMA INTÄKTER   1 037 732 kr 

  Utgifter 
  Kostnader i Gambia: 

  Fadderavgifter   965 411 kr 
  Faddergåvor      75 200 kr 

 Gambias Barn       22 472 kr 
 Donationer            1 000 kr
 Specialstudier           9 870 kr 

  Summa:          1 073 953 kr 
   

  Kostnader i Sverige: 
  Förbrukningsinventarier           5 315 kr 
  Kontorsmateriel       7 086 kr 
  Bokföringskostnader       2 569 kr 
  Telefon, internet           957 kr 
  Porto             604 kr 
  Övriga kostnader           374 kr 
  Resebidrag      54 007 kr 
  Bankkostnader               716 kr 
  Summa:                71 628 kr 

   
   SUMMA UTGIFTER          1 145 581 kr 

  Årets resultat           -107 849 kr                  Behållning den 30 juni 2013 
 
  Ingående kapital den 1juli 2012    1 131 324 kr                Bankkonto        974 675 kr 
                         Kundfodringar          48 800 kr 
  Summa:            1 023 475 kr     Summa:      1 023 475 kr 


