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Våren 
2021 

Lunchen klar! 
Varje dag serverar våra duktiga 
kokerskor mat till CHIGAMBAS 

300 förskolebarn. 
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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 och vice 
ordförande 

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 
0433 -20785 

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 073-145 21 56 och Mårten Dahlman  073-962 20 14 ( Luminor Revision AB) 

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 

CHIGAMBAS 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 (6 mars — 31 juli) 

 
Återigen TACK till alla er 

som på olika sätt ställer upp 
för att CHIGAMBAS ska kunna 

hjälpa fattiga barn till skolgång. 
 

 
Till bortgångnas minne  10400 kr 

HBG Business group  1102 kr 
Traryd-Hinneryds Pastorat   600 kr 
Insamlingar på Facebook 10862 kr 

CHIGAMBAS-dagen  50105 kr 
Sjukfonden  7000 kr 

Sponsorhuset  1905 kr 
Övriga donationer 33650 kr 

 
Några som sponsrat CHIGAMBAS lite extra på olika sätt: 

Gerdmans i Markaryd 
Säkerhetstjänst i Markaryd 
Gullvi och Tomas Persson 

Åsa o Svante Leo 
Annika o Dan-Filip Lundberg 

Birgitta o Tommy Glans 
Michael Romberg 

Birgitta Rode 
Elisabeth o Nicklas Carlsson 

Lasse från Tyskland 
Damer som stickar, syr och virkar babykläder och filtar 

 
DANAGÅRD LiTHO för tryckning av tidningen. 

 

Gör det enklare för oss 
att få tag på dig! 

Anmäl din mejl - adress till oss på 
info@chigambas.se 

Om du bytt adress, var snäll och anmäl 
även detta till oss så att denna tidning 
kommer direkt till dig i framtiden utan 

att returneras tillbaks till oss. 
Detsamma gäller om du bytt 

telefonnummer. 

 

 

Med i containertransporten var det en del 
sjukvårdsartiklar.  Detta material har nu 
delats upp och överlämnats till huvud-
lärarna på skolorna. Vi behöver hjälp med 
att få tag på mer. 
Du kanske är läkare, sjuksköterska eller har 
annat jobb inom vården och har möjlighet 
att få tag i överblivet material? 
Hör i så fall av dig till någon i styrelsen. 

CHIGAMBAS anser att alla barn har rätt till utbildning. Men vi be-
höver hjälp!  Vi har över 100 barn som väntar på en fadder. 
För 800 kr om året kan du hjälpa ett barn att gå till skolan som 
barnen som på bilden.  Registrera dig gör du enklast på 
www.chigambas.se 
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MANJANG BALDEH 
Född: 9 januari 1989 
UTBILDNINGAR 
1994 – 1996 CHIGAMBAS förskola 
1997 – 2002  St. Georges lågstadiestadieskola 
2003 – 2005  St. Georges mellanstadieskola 
2006 – 2009  Nasir Ahamadiyya gymnasie 
2012 – 2015  Gambias College ECD utbildning 
YRKESERFARENHETER 
Lärare på St. Georges lågstadieskola 
Chigambas förskola i två år, fortsatte sedan till Gambia 
College för lärarutbildning 
PRAKTIK 
2013 ECD praktik i Regional Office i Basse 
2014 Praktik i ledarskap och chefsutbildning 
2016 Praktikant på Chigambas förskola 
EVENEMANG JAG BESÖKER 
Sporttävlingar 
Dop och bröllop 
Kulturella evenemang 
FAMILJESITUATION 
”Jag bor i en by som heter Mansajang som ligger i ut-
kanten av Basse. Vi bor som storfamilj med de flesta i 
min närmsta släkt. Min far är död och jag lever med min 
mor, mor- och farbröder, bröder och systrar, mostrar 
och fastrar och kusiner på samma gård. 
Jag är ogift men hoppas jag kan gifta mig snart”. 
FRITIDSSYSSELSÄTTNING 
Spela fotboll, lyssna på musik, odla, föda upp boskap 

DEMBA CAMARA 
Född: 28 september 1991 
UTBILDNINGAR 
1997 – 1999  CHIGAMBAS förskola 
1999 – 2006  St. Georges lågstadieskola 
2006 – 2009  St. Georges Mellanstadieskola 
2009 – 2011  Nasir Ahamadiyya högstadieskola 
2016 – 2019  Gambias College ECD utbildning 
YRKESERFARENHETER 
2013 Lärare på Suduwols förskola 
2015 Lärare på Manneh Kundas förskola 
2016 Lärare på Mansajang förskola 
PRAKTIK 
2013 ECD utbildning på Regional Office i Basse 
2014 Utbildning på ledarskap- och chefsutbildning 
2016 Praktiserade på Chigambas förskola 
EVENEMANG JAG BESÖKER 
Sport- och kulturella evenemang 
Event för insamlingar till div hjälpbehövande 
FAMILJESITUATION 
”Jag bor i en storfamilj och vi hjälper varandra som en 
enda familj. Närmaste familj består av fru och två barn, 
en pojke och en flicka, min far,  mor och bröder.  
Mina närmaste släktingar som även bor med oss är, 
mina styvmödrar, moster, morbrödrar, kusiner, syskon-
barn och några till nära släktingar”. 
FRITIDSSYSSELSÄTTNING 
Läsa böcker, lyssna på musik, trädgårdsskötsel, 
träna och utöva diverse sport, laga mat, måla, 
titta på filmer, träffa kompisar 

Två ”CHIGAMBAS-barn” som nu är lärare för CHIGAMBAS! 
Dessa killar var de första eleverna som vi registrerade för 25 år sedan. 
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Ni kommer säkert ihåg den tragiska branden då 
hela marknaden brann ner i Basse. 143 affärsidkare 
blev av med allt! Deras familjer stod utan mat för 
dagen. CHIGAMBAS gjorde en insamling till dessa 
familjer som blev över förväntan! Familjerna fick 
två säckar ris (100 kg) och 10 liter matolja var.  
TV och radio var där när detta delades ut, hela 
Gambia kunde höra och se vad CHIGAMBAS 
gjorde för dessa familjer. 
Regeringen lovade att bygga upp marknaden igen 
och det är i full gång. Man räknar med att det ska 
vara färdigt i sommar. Bunama säger att det kom-
mer bli den finaste  marknaden i hela Gambia. Allt 
byggs i betong så risken för brand i samma storlek 
kommer inte kunna hända igen. 

Mariama går i en klass för särskilt behövande elever då hon är 
döv och stum från födseln. 
Hon stortrivs i skolan där hon bland annat får lära sig tecken-
språk. Ett stort problem för henne är att hon har långt till 
skolan. Familjen är fattiga och pappan har inte pengar till att 
betala transport för henne till skolan därför var risken stor att 
hon måste avsluta sina studier av den anledningen. 
Hon får heller inga pengar till mat så därför går hon utan mat 
hela dagen. 
När CHIGAMBAS fick vetskap om detta tog styrelsen ett 
snabbt beslut på att hjälpa flickan med att försöka få en fad-
der till henne. En förfrågan gick ut via Facebook och det tog 
inte många minuter tills hon hade sin fadder. 
CHIGAMBAS har hjälpt henne med pengar med transport till 
och från skolan och faddern har hjälpt henne med lunch-
pengar varje dag.  Hon har även fått hjälp av faddern med 
nya skor, kläder mm. 
Tänk vad så lite kan betyda så mycket för ett barn att få en 
chans här i livet! 
Vi ser här Mariama tillsammans med sin duktiga lärare. Hon 
går nu i klass 8 och efter klass 9 har hon chansen att studera 
vidare i gymnasiet eller på yrkesskolan. 
CHIGAMBAS säger tack till faddern och önskar Mariama all 
lycka i framtiden. 

Lasse från Tyskland som vi har skrivit om tidigare 
och som har samlat in pengar som han själv säger 
”till de fattiga barnen i Gambia”, har återigen med-
delat att har haft sin ”affär” öppen och sålt egentill-
verkade saker för 1500 kronor som han nu sätter in 
på CHIGAMBAS konto. 
Han har god hjälp av sina bröder och CHIGAMBAS 
tyckte att de borde ha varsin T-tröja med logga på 
när de säljer sina saker. 
Dessa mottogs med stor lycka när de anlände till 
Tyskland. 
Lasse har god hjälp av släkt och vänner som 
hjälper honom med både tillverkning och inköp av 
det som är till försäljning. 
Vi säger återigen ett stort tack till Lasse med sitt 
stora hjärta för de fattiga barnen i Gambia! 
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Trots regn och rusk blev CHIGAMBAS-dagen i Verdandilokalen, Traryd 
en succé. 
Tjejerna (de sju faddrarna, Ankie, Jessica, Joanna, Sussi,  
Inga-Lill, Lena och Ann-Sofie) har gjort ett jättejobb med att arrangera 
denna dag! Ett STORT tack till er! 
Vi säger givetvis ett STORT tack även till alla er andra som hjälpte till 
på olika sätt. Också ett STORT tack till er som skänkt vinster till lotte-
riet, till er som bakat till kaffeserveringen, till er som skänkt fina saker 
till aktionen, till er som skänkt varorna så att vi kunde baka våfflor och 
sälja korv med bröd. När alla intäkter hade räknats blev överskottet 
hela 50.105 kr!! 
Helt otroligt! Därför vill vi ge också er som kom, en eloge trots det då-
liga vädret och för er givmildhet. 
Tjejerna hälsar er välkomna nästa år, för lokalen är redan bokad! 

En organisation i Gambia som 
kallas sig för ”Tekki fii” som ope-
rerar under regeringen hjälper 
duktiga ungdomar som slutfört 
sina studier på yrkesskolor i 
Gambia. De överlämnar verktyg/
maskiner till dessa ungdomar för 
att de lättare ska komma igång 
med en verksamhet. 
Detta är ett steg för att de ska 
stanna i landet och få känslan att 
det är här de ska verka och skaffa 
sin familj. Ett bra initiativ av re-
geringen anser CHIGAMBAS. 
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Barnen älskar att gunga, att bara ha fyra gungor till 100 
barn är inte rättvist. När tjejerna som anordnade  
CHIGAMBAS-dagen hörde detta så var deras önskan att 
överskottet skulle användas till att bygga fler.  Det blev 
inte bara en utbyggnad av ytterligare fyra gungor utan 
det blev även nya tak över dessa.  Taken behövs för att 
skydda barnen, inte bara för sol utan även för regn. 

Nu kan du via ditt företag stötta CHIGAMBAS varje gång 
ni bokar hotell eller gör inköp. Det kostar så klart inget 
extra att gå via Sponsorhuset. 
Det ger dessutom upp till 42 öre per liter när ni tankar 
era bilar på Circle K, OKQ8, Shell och St1. 
Anslut dig och ditt företag till Sponsorhuset Företag här 
(vilket är helt gratis): https://www.sponsorhuset.se/
chigambas/bli-medlem/foretag 

Återigen säger vi tack till alla er som stickat, virkat. sytt 
och skänkt barnkläder! 
Vi har själva fått vara med ett antal gånger och delat ut 
dessa kläder och det går inte att beskriva känslan. Det 
måste upplevas! 

Det gäller att ha riktiga hållare  för 
repen till gungorna och detta är ett 
stort problem med att få tag på i 
Gambia. 
Vi skulle behöva något som liknar 
de på bilden och undrar om det är 
någon av er som kan hjälpa oss 
med detta? Då vi nu har utökat till 
8 gungor på varje skola,  skulle det 
behövas 48 stycken.  

Barnen ser verkligen fram emot att få börja skolan igen! 
De har fått sina uniformer, pennor och skrivböcker. 
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Årsmötet den 18 oktober 2020 blev inte som styrelsen hade tänkt sig. Anledningen behöver vi kanske inte förklara. 
Enligt stadgarna måste styrelsen kalla till årsmöte innan december månads utgång varje år.  Därför fick det bli ett 
digitalt årsmöte.   
Men det går givetvis inte att jämföra med alla de trevliga och givande årsmöten vi haft under alla de 25 åren sedan 
CHIGAMBAS bildades. 
Valberedningen hade inte behövt jobba så hårt för det blev omval på samtliga poster: 
Årsmötet beslutade att välja Janne Wickman  som ordförande för ett år, Björn Eriksson, Susann Eriksson samt Janne 
Eliasson som ledamöter för två år, Marita Blomquist som suppleant för två år, Lars Petersson och Mårten Dahlman 
som revisorer för ett år och Alfred Brandt som valberedare för två år. 
Årsmötesprotokollet går givetvis att rekvireras för den som vill ha den i sin helhet. 

Gambia ligger i västra Afrika omgivet av Senegal som enda granne 
och med Atlanten på dess västra sida och av ett av kontinentens 
minsta länder till ytan med endast 2 miljoner invånare. Engelska är 
det officiella språket vilket gör det lätt att förstå och navigera i lan-
det. 
Den främsta näringen i landet kommer från fiske, jordbruk och tur-
ism. Speciellt jordnötter odlas i stor skala i Gambia och säljs till andra 
länder. Turism tillsamman med bidrag från andra länder utgör en 
stor del av ekonomin. Gambia är en republik och sittande president 
Adama Barrow som förespråkar demokrati tillträdde 2017. 
Cirka 90 % av befolkningen är muslimer, ungefär 9 % är kristna och 1 
% tillhör övriga religioner. 
Gambia anses vara Afrikas vänligaste land och kallas ibland för ”The 
Smiling Coast” eftersom du oftast möts av leenden från lo-
kalbefolkningen. 
Gambia har ett tropiskt klimat uppdelat i två säsonger. Regnperi-
oden pågår under juli till oktober då det är som varmast. Resten av 
året är svalare och mindre fuktigt. Torrperioden varar från december 

till april med värme, solsken och svalkande vindar. 
CHIGAMBAS är en ideell förening och har inget vinstintresse. Föreningen är politiskt 
och religiöst obunden. Målsättningen är att främst ägna sig åt att höja livskvaliteten 
för fattiga barn och syftet är att hitta faddrar till de barn som inte har ekonomiska 
förutsättningar att gå i skola. 


