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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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Fadderansvarig
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Vår adress i Gambia
CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.R.
The Gambia
West Africa

Clara, Susann, Janne E, Carina
Björn, Janne, Christer

Hemsida, e-post, facebook, bankgiro
www.chigambas.se
info@chigambas.se
www.facebook.com/chigambas
Bankgiro: 5061-2514

Våra huvudansvariga i Gambia,
Rose Baldeh, Bunama Krubally, Binta Jallow

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.
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Donationer (28 februari—23 augusti 2019)
Återigen TACK till alla er
som på olika sätt ställer upp
för att Chigambas ska kunna
hjälpa fattiga barn till skolgång.
Till bortgångnas minne 13 550 kr
Insamlingar via Facebook 12 613 kr
Sjukfonden 700 kr
Gåvopotten 1500
Övriga donationer 2090 kr
Hyltebruks kyrkliga syförening 3000 kr
Traryd-Hinneryds pastorat 448 kr
Anita o Erik Olsson 7000 kr
Lasse, 9 år från Tyskland 5367 kr
Martina Johansson och Jan Bothe (Brandfiltar)
Circle K i Stora Höga (Nya fotbollar)
Damer som stickar babykläder, ingen nämnd, ingen glömd.
DANAGÅRD LiTHO för tryckning av tidningen.

Några bedjande ord från barnen i Gambia:
”Våra mammor och pappor har inte pengar så att vi
kan gå till skolan. Snälla hjälp oss så att vi kan få lära
oss att läsa och skriva”
För 800 kr om året kan Du hjälpa ett barn i Gambia
till skolgång. Anmäl dig på vår nya hemsida
www.chigambas.se
Du är ”med barn” efter c:a två veckor.

Portot i Gambia har höjts med mer än 1000%! Ett brev som kostade 30 dalasi (6 kr) tidigare att sända till Sverige,
kostar nu 350 dalasi (70 kr). Vi har kontrollerat om detta verkligen stämmer och tyvärr är det så.
Det gör att Chigambas får stora problem med att bl.a. sända alla betygen till er faddrar.
Det är över 1000 betyg/brev som sändes varje år vilket skulle kosta 350 000 dalasi (70 000 kr)! Som ni säkert
förstår är detta inte möjligt.
Det påverkar givetvis också när er familj vill sända ett brev till er. Vi har tidigare lovat familjerna att Chigambas
betalar för brevpapper, kuvert och porto om de vill skriva till er faddrar. Tyvärr är det inte möjligt att hålla detta
löfte så länge portot är så dyrt.
Vi kan nu bara hoppas på att regeringen förstår att detta är ohållbart och ändrar sitt beslut.
Vi kommer tills vidare lösa problemet med att ta hem alla brev när vi reser till Gambia i november. Vår personal
kommer som tidigare göra kuverten klara med betygen och skriva adresserna. Vi kommer att frankera breven här
i Sverige med vår portomaskin där vi betalar 6.50 kr.
Ni får gärna informera oss om ni reser till Gambia och kan hjälpa oss att få hem brev till Sverige. Om ni inte reser
till Basse så löser vi så att breven kommer till ert hotell.

Gör det enklare för oss att få
tag på dig!
Anmäl din mejladress till oss
på info@chigambas.se
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Lasse som vi tidigare har skrivit om. Den fantastiska 9åriga pojken från Tyskland som samlar pengar till som
han själv uttrycker det "de fattiga barnen i Gambia".
Nu har Lasse med hjälp av sin bror Rasmus gjort egenhändiga tillverkade saker och sålt till släkt och vänner.
Detta har gett en inkomst på 501 Euro (5367 kr) som de
skänker till Chigambas.
Tidigare byggde vi basketplaner på alla tre skolgårdarna
för pengar som han samlat in. Denna gång räckte pengarna till vippgungor till alla skolorna.
Denna pojke är FANTASTISK!

Efter sju års läkarutbildning fick ”Chigambasbarnet”
Alagie sitt certifikat den 27 juni 2019.
Chigambas kan nu skryta med att ha en ”egen” läkare.
Vi önskar Alagie all lycka i framtiden. Samtidigt tackar
vi hans sponsor som har stöttat honom sedan han
började skolan 1996.
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Chigambas anser att underhåll av byggnaderna är
mycket viktigt. Sex månader av stekande sol och
sex månaders regnperiod med mycket hög luftfuktighet sliter hårt på färgen.
En av de tre skolorna målas om varje år och detta
året var det skolan i Manneh Kundas tur att få ny
färg.
Regeringen i Gambia sänder ut personal för att
kontrollera skolorna i landet.
Bunama berättade att vid senaste kontrollen av
våra skolor sa de ”Chigambas skolor är de bästa i
hela Gambia”.
Vi är givetvis stolta över denna kommentar och
kommer att försöka leva upp till detta även i framtiden.

Skolavslutning med mat och dans för Chigambas 300 förskolebarn är absolut den största höjdpunkten på året.
Denna dag behöver inte barnen ha skoluniformen. Är det
fest så vill man klä sig fint.
Våra duktiga kokerskor lagar mat till alla barnen, våra lärare
spelar upp till dans. Dagen avslutas med att alla får var sin
dricka.

Vill du göra ett barn lycklig? Bli fadder som gör att ett barn
kan gå till skolan.
Chigambas hjälper de allra fattigaste familjerna, där föräldrarna inte har den ekonomiska möjligheten att betala utbildningen för sitt barn.
Läs mer om Chigambas på www.chigambas.se
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Det har varit svårt att få elever till yrkesskolan. Man har inte förstått hur bra det är att
man efter tre år har ett yrke.
Men nu har det vänt, vi har just nu 44 elever
på de fyra inriktningarna, svets-, trä-, sömnad- och datautbildningarna.
Utöver dessa har vi elever som EU sponsrar!
EU har avsatt pengar så att ungdomar i
Gambia inte ska försöka ta "bakvägen" till
Europa.
Pengarna ska användas till yrkesutbildning.
En del av dessa ungdomar är "återvändare".
De har tagit sig till Libyen men inte lyckas ta
sig vidare. Regeringen i Gambia har hjälpt
ungdomarna att komma hem igen.
Utbildningsministeriet har varit i Basse och
kontrollerat Chigambas yrkesskola och vi
fick mycket beröm. De sa t.o.m. att den var
den bästa de hade sett i Gambia.
De frågade om Chigambas skulle kunna
tänka sig att ta emot ett antal ungdomar
och givetvis sa vi ja.
Efter flera månader med mycket pappersexercis har vi nu 40 av dessa ungdomar (20 på
trä/svets- och 20 på sömnad utbildning) på
yrkesskolan.
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Vårt kontor och gästhus i Manneh
Kunda är självförsörjande av el då
vi har en egen solenergianläggning.
Efter en del problem med korrekt
installation fungerar det nu perfekt och vi har el dygnet om som
räcker till belysning, fläktar, kylskåp, datorer mm.
Panelerna måste rengöras från
damm varje vecka för att få full
effekt på anläggningen. Vår "allt i
allo" Malang sköter detta.

Flaggan i topp för våra duktiga barn! Den årliga idrottsdagen för Chigambas förskolebarn är en av årets höjdpunkter.
Inte bara för idrottstävlingen utan denna dag bjuder
Chigambas alla barnen på mat och läsk.
Dagen avslutas med musik och dans. Att sen komma
hem med ett pris och visa upp detta där hemma, då är
dagen fullkomlig!

Återigen har Chigambas delat ut
myggnät till alla 90 femåringarna
Malarian dödar 1000-tals barn i Afrika
och detta är en billig livförsäkring.
Vi ger tabletter mot "mask i magen",
en parasit som gör att barnen får ont i
magen. Detta drabbar mest de små
barnen. Chigambas ser till att alla 300
förskolebarnen och de 90 barn som
går i klass ett får en tablett var 6:e månad. Efter att vi för ett antal år sedan
började ge barnen denna tablett har
vi inte hört någon som klagat på ont i
magen.
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Söndagen den 13 oktober kl. 14.00
kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds församlingshem. Traryd ligger 3.5 mil söder om Ljungby, 10
mil norr Helsingborg.
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, av vem, blir en överraskning.
Behövs övernattning så hjälper vi till att ordna det.
Anmäl dig till 070-245 66 15, 070-381 36 12 eller till
info@chigambas.se senast söndagen den 6 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,
Christer, Clara, Björn, Janne E. och Janne
Ekonomisk redovisning för
fadderorganisationen CHIGAMBAS
1 juli 2018 - 30 juni 2019

Intäkter
Fadderavgifter
Medlemsavgifter
Faddergåvor
Gåvopott
Donationer
Tullavgift
Försäljning
Övriga intäkter
Sjukvårdsfond
Bidrag yrkesskolan

843 700 kr
800 kr
96 699,44 kr
31 427,26 kr
85 448,11 kr
160 kr
670 kr
6 676,37 kr
6 700 kr
36 000 kr

SUMMA INTÄKTER

1 108 281,18 kr

Årets resultat
Ingående kapital
den 1juli 2018

- 190 812,63 kr
1 276 444,53 kr

SUMMA:

1 085 631,90 kr

Utgifter
Kostnader i Gambia:
Verksamhetskostnader 1 151 900,60 kr
Faddergåvor
85 605,00 kr
Summa:
1 237 505,60 kr
Kostnader i Sverige:
Trycksaker
Kontorsmateriel
Bokföringskostnader
Telefon, internet
Porto
Bankkostnader
Resebidrag
Förbrukningsmaterial
Containertransport
Summa:

6 100,50 kr
10 988,24 kr
2 073 kr
901,25 kr
19 844 kr
3 325,50 kr
13 154,72 kr
1 451 kr
3 750 kr
61 588,21 kr

SUMMA UTGIFTER

1 299 093,81kr

Behållning den 30 juni 2019
Bankkonto
994 431 kr
Kundfordringar
115 700 kr
Förskottsbet. fadderavg. - 24 500 kr
SUMMA:
1 085 631 kr
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