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

Vår adress i Gambia 
CHIGAMBAS 

P.M.B. 102 
Basse U.R.R. 
The Gambia 
West Africa 

Kassör 
 

Björn Eriksson 
070-840 94 81 

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 
070-245 66 15 

Sekreterare 
 

Carina Jönsson-
Brandt 

070-560 99 68 

Ledamöter 
 

Christer Blomquist 
0433 -20077 

Susann Eriksson 
Fadderansvarig 
070-840 94 81 

Ledamöter 
 

Clara  Göransson 
0433-21332 

Janne Eliasson 
070-652 96 22 

Suppleanter: AnnGreth Wickman, Marita Blomquist 

Revisorer:  Lars Pettersson 0433-62676 och Mårten Dahlman 0433-62086  ( LUMINOR REVISION) 

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 (1 mars —11 september) 

Återigen TACK till alla er 
som på olika sätt ställer upp 
för att Chigambas ska kunna 

hjälpa fattiga barn till skolgång. 
 
Till bortgångnas minne 14,650 kr 
Insamlingar via Facebook  3,200 kr 
Hjälpfonden 2,400 kr 
Sponsorhuset 1,510 kr 
Bjärnums pastorat 330 kr 
Hinneryds pastorat 810 kr 
Lena Andersson 800 kr 
Göran Manell 750 kr 
Yvonne Palm 3,000 kr 
Nils Hansen 800 kr 
Gerd Svensson 800 kr 

 
Återigen måste vi säga ett stort TACK 
till damerna som stickar babykläder. 
 
Tack DANAGÅRD LiTHO för tryckning 
av tidningen. 

Gör det enklare för oss att få tag 
på dig! Anmäl din mejladress till 
oss på info@chigambas.se 
Tänk även på att informera oss 
om du flyttar. 

När vi behöver sända material till CHIGAMBAS verksamhet köper vi in 
plats i en container. Med i containern denna gång var det en hel del 
material till yrkesskolan. 
Det var sandpapper, kabelvindor, energiglödlampor, stickkontakter, 
elektrodhållare och svetstråd mm. 
Materialet är nu överlämnat till yrkeslärarna Papa och Alagie. 
De framför ett stort tack till er som donerat en del av detta material. 
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CHIGAMBAS fick erbjudande att deltaga i ett EU projekt som handlar om att hjälpa till att slussa in ungdomar i 
arbetslivet i Gambia. Det är ett Tyskt EU projekt som heter ”Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit”. Förkortningen är GIZ projektet. Fritt översatt ”Tyska föreningen för internationellt samarbete”. 
Utbildningarna skulle gälla 20 elever på metall/svets utbildning och 20 elever på sömnads utbildning. 
Total längd ska vara 6 månader inkl. praktik per elev.          

Efter fullbordad utbildning får eleven ett certifikat. 
CHIGAMBAS får ekonomisk ersättning för att ta emot dessa 
40 elever. 
Styrelse var överens om att prova en 6 månads period och 
ett kontrakt skrevs med GIZ. 
Projektet slog mycket bra ut så styrelsen beslutade för att 
skriva ytterligare kontrakt med GIZ. Vi är nu inne på den 
tredje gruppen. 
Eleverna belönas av GIZ med verktyg och maskiner för att 
lättare komma ut i arbetslivet. Kanske t.o.m. starta någon 
egen tillverkning. CHIGAMBAS anser att detta är ett 
utmärkt sätt av EU att hjälpa ungdomar till en ljusare fram-
tid i sitt hemland. 
Vi hoppas att detta ska få andra ungdomar att inse att en 
yrkesutbildning är ett sätt att trygga sin framtid. 
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CHIGAMBAS elever på sömnadsutbildningen är mycket 
duktiga. Vad tycker ni om denna blus? 
Utbildningen är treårig och efter dessa tre åren får de 
ett certifikat och har stora chanser till ett jobb. Kanske 
en del av dem startar en egen firma. 

ADAMA DANSO 
Bor i Kaba Kama som ligger i utkanten av Basse 
Född: 19 september 1978 
UTBILDNINGAR  
1989 – 1994 St. Georges mellanstadieskola 
1995 – 1997  Nasir högstadieskola 
1998 – 2000  Nasir gymnasieskola 
2009 – 2012  Gambia College 
YRKESERFARENHET 
2004 – 2008  Gambias brand- och räddningspatrull som 
gruppledare 
2012 – 2016  Var lärare i olika lågstadieskolor 
2017 Kontorist och handledare på Chigambas kontor 
PRAKTIK  
Gick lärarutbildning och blev där sponsrad av Future in 
Our Hands 
Gick på UNICEF utbildning, baserad på metoderna 
Segra och Jolly Phonics. 
2017 Involverad i GIZ -programmet med att stimulera 
ungdomar till att gå på yrkesutbildningar 
Representerar Chigambas på viktiga möten som invig-
ningar och prisutdelningar samt delaktig vid bykommit-
témöten 
PRESTATIONER 
WASSCE-, PTC-, Brand- och räddnings- samt GIZ-certifikat 
FRITIDSSYSSELSÄTTNING 
”Är delaktig i hemmets skötsel tillsammans med min fru, 
såsom att laga mat och hålla hem och gård välskötta 
Umgås med familjen och hjälper barnen med skolarbetet 
Odling, djurhållning och bananodling 
Läsa böcker, spela fotboll”. 
FAMILJESITUATION 
”Vi bor som en kärnfamilj bestående av mig, min fru 
Sonna och mina 3 söner Saikou 11, Muhammed  4 och 
Junior Bunama  2 år och våra döttrar Fatoumata 8 och 
Jainaba  4 år” 
Mina föräldrar är döda, jag har en äldre bror och en äldre 
syster och två yngre bröder som studerar på Gambias 
Universitet.” 

Återigen säger vi ett STORT tack till alla er damer som 
virkar, stickar och syr babykläder.  Synd att ni inte kan 
själva dela ut dessa kläder och få se den stora lyckan! 
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Årets höjdpunkt för CHIGAMBAS barnen är detsamma som 
för barnen här i Sverige och det är skolavslutningen. 
Alla 300 förskolebarnen samlas  på en av CHIGAMBAS sko-
lor. Styrelsen budgeterar alltid en summa pengar till denna 
skolavslutning. Barnen klär upp sig med det bästa de har 
till denna fest.  
En av lärarna riggar upp vår egen ljudanläggning och sen 
blir det disco så att dammet yr.  
Dagen avslutas med en måltid som våra duktiga kokerskor 
har tillagat. 

Återigen vill vi vädja till er faddrar att hjälpa oss att hitta nya faddrar. 
Varje år registreras 90  fyraåringar som ska börjar i förskola. 
Barnen går tre år i CHIGAMBAS egna förskolor, därefter blir det 9 år i grundskolan. När 
eleven börjar i klass ett (1) väljer föräldrarna/eleven vilken skola de vill gå på. Dessa 
skolor ägs inte av CHIGAMBAS utan vår kontorspersonal i Basse ser till att skolavgiften 
blir betald för CHIGAMBAS eleverna. 
Har eleven uppnått intagningspoängen har hon/han möjlighet att fortsätta sina stu-
dier i ytterligare tre år i gymnasiet. De elever som inte uppnått intagningspoängen får 
erbjudandet att studera i CHIGAMBAS egna yrkesskolor som har inriktningarna 
metall-, trä– och sömnadsutbildningar. 
CHIGAMBAS har även  IT/data utbildning men det är för de elever som har fullgjort 
gymnasiet. 
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”Nu är det mycket jobb:, säger 
Bunama”. Barnen som har gått 3 
år på CHIGAMBAS egna försko-
lor ska nu börja klass 1 och 
registreras på andra skolor. 
Skoluniformer ska sys och delas 
ut till alla 1300 elever. 
Skrivböcker och pennor ska 
delas ut. 
Det pågår samtidigt registrering 
av 90 fyraåringar som ska börja i 
förskolan. 
Nu gäller det att hitta faddrar till 
dessa barn. Hjälp oss med detta! 
Att registrera dig som fadder gör 
du enklast på CHIGAMBAS 
hemsida www.chigambas.se 

För att kunna laga mat till 300 förskolebarn varje dag vilket CHIGAMBAS gör behövs det bra kökstutrus-
ning till våra duktiga kokerskor. Inför det nya läsåret är mycket av utrustningen nyinköpt. Kökspersonalen 
är givetvis tacksamma för detta. 
Det är glädjande att se hur bra våra köksträdgårdar fungerar på våra skolor. Vaktmästarna gör ett jättebra 
jobb med att vattna och sköta dessa. 
Första skörden av lök mm är gjord och våra kokerskor kan nu använda detta till matlagningen. 
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Ekonomisk redovisning för 
fadderorganisationen CHIGAMBAS  

1 juli 2020 -  30 juni 2021 

  
 Intäkter 
 Fadderavgifter   826 300 kr 
 Medlemsavgifter  5 600 kr 
 Faddergåvor  96 219,21 kr 
 Hjälpfond   4 700 kr 
 Donationer  168 147,31 kr 
 Tullavgift   0 kr 
 Försäljning   0 kr 
 Övriga intäkter  4 278,13 kr 
 Sjukvårdsfond  11 500 kr 
 Bidrag yrkesskolan 27 000 kr 
  
 
 
 SUMMA INTÄKTER 1 143 744,65 kr 

 
Årets resultat    37 586,76 kr  Behållning den 30 juni 2021 
Ingående kapital        Bankkonto   1 037 929,12 kr 
den 1juli 2020    1 065 642,36 kr  Kundfordringar   89 800 kr 
          Förskottsbet. fadderavg. - 24 500 kr 
SUMMA:     1 103 229,12 kr  SUMMA:    1 103 229,12 kr 

  
 Utgifter 
   Kostnader i Gambia: 
 Verksamhetskostnader 947 260 kr 
 Faddergåvor   102 740 kr 
 Summa:    1 050 000 kr 

   
   Kostnader i Sverige: 
 Trycksaker   5 936 kr  
 Kontorsmateriel  12 636,95 kr 
 Bokföringskostnader 1 533 kr 
 Telefon, internet  2 817,50 kr 
 Porto    22 897,81 kr 
 Bankkostnader  3 686 kr 
 Resebidrag   0 kr 
 Förbrukningsmaterial 3 650,63 
 Containertransport 3 000 kr 
 Summa:   56 157,89kr  
  
 SUMMA UTGIFTER 1 106 157,89kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Även i år ställer pandemin till det för CHIGAMBAS årsmöte. 
Vi hoppas givetvis att det ska bli möjligt att ha vårt traditionella årsmöte 

där över 100 medlemmar brukar möta upp. 
Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet mot vad vi brukar till 

preliminärt söndagen den 5 december 2021. 
Om restriktionerna säger att vi inte kan ha det traditionella årsmötet kommer det att sändas digitalt 

via Facebook. Det finns bra funktioner där man kan både ställa frågor och göra omröstningar. 
 

Dagordning, verksamhets– och revisionsberättelse kommer i så fall läggas upp på CHIGAMBAS hemsida 
www.chigambas.se 

OBS! Följ oss på hemsidan och Facebook där fortlöpande information kommer angående årsmötet. 
 

Styrelsen hälsar alla välkomna till förhoppningsvis vårt traditionella årsmöte: 
Carina, Susann, Christer, Clara,  Björn,  Janne E. och Janne 


