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Skolavslutningen, en av
årets höjdpunkter.
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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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Vår adress i Gambia
CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.R.
The Gambia
West Africa

Björn, Janne E, Christer, Janne
Joanna, Susann, Carina

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 (22 februari - 7 augusti)
Återigen TACK till alla er
som på olika sätt ställer upp
för att CHIGAMBAS ska kunna
hjälpa fattiga barn till skolgång.
Till bortgångnas minne 6,810 kr
Insamlingar via Facebook 4,777 kr
Hjälpfonden 1,000 kr
Sponsorhuset 371 kr
Bjärnums pastorat 948 kr
Lena Andersson 800 kr
Göran Manell 750 kr
Yvonne Palm 3,000 kr
Christina o Lars Bergåse 15,000 kr
Övriga donationer 6,110 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 och om du bytt
telefonnummer.

Då var det snart dags för den årliga
CHIGAMBAS-Dagen!
Välkomna till Verdandi lokalen i Traryd den 2 oktober!
Vi kommer att sälja fika, våfflor och korv med bröd.
Lokala artister: Arja, Helen Jansson, The Sibblings och
stand-up komikern Göran Ebernhart kommer att uppträda under dagen!
Vi kommer ha loppis, auktion och sälja saft, sylt och
annat gott. Även försäljning av rökt fisk från Aulis
Kuusijärvi.
Allt överskott under dagen kommer oavkortat gå till
CHIGAMBAS och deras arbete för barnen i Gambia.
Välkomna!
Ankie, Jessica, Joanna, Sussi, Inga-Lill, Lena och Ann-Sofie
Adama slutar sitt arbete
på CHIGAMBAS kontor i
Basse på egen begäran.
Han kommer att fortsätta
sina studier till lärare.
Vi tackar Adama för sitt
fina arbete med att hjälpa
fattiga barn med utbildning och önskar honom
lycka till i framtiden.
Fatoumata som har varit
IT/datalärare på
CHIGAMBAS yrkesskola
har tackat ja till att börja
arbeta på kontoret.
Vi tror att hon kommer
att bli en tillgång då hon
både är IT/datakunnig
och har utbildning i
bokföring.
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Tre av CHIGAMBAS studenter har fått utmärkelser, Muhamed Baldeh (i mitten) som avslutat sina studier på gymnasiet som bäste student, Satang Baldeh (till höger) som också avslutat sina studier på
gymnasiet som den bäste disciplinerad studenten och Kadijatou Ceesay (till vänster) som bäste student i klass 10 (första året i gymnasiet).

I november när vi var i Basse hjälptes vi åt med en stor upprensning på kontoret.
Alla gamla dokument som vi inte har någon användning för brände vi så att de inte hamnade i orätta
händer. Trasiga och dåliga pärmar byttes ut mot bra begagnade pärmar som vi sänt ner från Sverige.
I dessa pärmar förvaras registreringarna på alla CHIGAMBAS 1200 barn.
Varje registrering stoppades i en plastficka där andra dokument rörande barnet förvaras, t.ex. en
kopia på betyget. Vi har haft stora problem med termiter som äter sönder våra hyllor av trä. Vi bad
därför Alagie, en av vår lärare på yrkesskolan att tillverka nya hyllor i metall. Dessa är nu på plats i
det lilla förrådet på kontoret. På Bunamas kontor byttes även de gamla pärmarna ut till nya.
Varje anställd (38 st) fick sin egen pärm där anställningskontrakt mm förvaras.
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Barnen på Mansajang skolan har fått nya
bänkar.
Malang, CHIGAMBAS "allt i allo" har murat
dem under de stora mangoträden. Nu kan
CHIGAMBAS 90 förskolebarn äta sin lunch i
skuggan av dessa.
En del undervisning kan också ske här när
det blir för varmt inne i klassrummen.
Malang är på gång att göra detsamma på
skolan i Kaba Kama. Skolan i Manneh Kunda
har bänkar sedan tidigare.

Ett år har gått! Återigen dags för den
stora höjdpunkten för CHIGAMBAS
300 förskolebarn, skolavslutningen
med tillhörande party.
Då samlas alla barnen på en av skolgårdarna där det bjuds på mat och
dans. Innan de går hem delas det ut
juice som är frusen, liknar vår isglass.
En del av dessa barn har ingen fadder,
är du intresserad av att bli fadder?
Då blir du det enkelt med att registrera dig på CHIGAMBAS hemsida
www.chigambas.se
För 800 kronor om året kan du hjälpa
ett barn i Gambia till skolgång.
Denna summa förändrar en människas
liv för all framtid. För detta får ditt
fadderbarn undervisning av utbildade
lärare, skriv– och läroböcker, skoluniform och sjukvård.

Har du registrerat dig på
SPONSORHUSET?
Om inte, gör det nu
och du har rabatt
när du handlar på nätet
Rabatten delas 50/50 med
CHIGAMBAS
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Ministry of health i Gambia har beslutat att alla barn ska vaccineras mot polio. Alla CHIGAMBAS 300
förskolebarn är nu vaccinerade. Detta via några droppar på tungan så de slapp spruta i armen som
många är mycket rädda för.

Många människor i Afrika dör av malaria. Under flera år
har CHIGAMBAS försökt att undvika att barnen får malaria.
CHIGAMBAS delar ut myggnät varje år till alla femåringar. Det är 90 barn som får dessa myggnät som är en
billig livförsäkring. Att få ett myggnät och kunna sova
utan bli störd av dessa små djur gör att barnen är utvilade på morgonen.

När vi var ute och gick i Manneh Kunda
mötte vi en pojke som tvunget ville visa oss
bilder på hans fadder! Han var mycket stolt
när han visade oss fotona. Vill du också
sända en bild till ditt fadderbarn?
Se adressen till Basse på sidan två.
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En av CHIGAMBAS tre skolor målas om varje år. I år
var det skolan i Manneh Kundas tur. Det är inte bara
skolan som målas utan även kontoret, gästhuset, toaletter, duschar, solskydd, muren och ett hus som
skräddarna som syr skoluniformerna använder.
För att spara pengar görs målningsarbetet av våra
lärare, givetvis mot en mindre ersättning.
TACK säger vi till dem för ett perfekt arbete!

Många frågar oss när nästa gruppresa blir. Tyvärr kan vi inte
svara på det. Vi kan inte heller lova att det blir fler gruppresor i framtiden. Det är mycket jobb och ett stort ansvar
med att ordna en gruppresa. Att resa med en grupp till Gambia är inte detsamma som att ta en charterresa till Mallorca!
Att resa från Sverige till Gambia är inga problem. Kvar har man resan från kusten till Basse, en resa på
40 mil. Det gäller att få tag på en buss som kan ta 25 personer som håller hela vägen. Då vi har
varit över 50 personer har vi delat grupper. I Basse gäller det att hitta inkvartering till alla. Det ska
ordnas frukost, lunch och middagar. Taxibilar som tar faddrarna tillsammans med en guide till
fadderfamiljerna mm.
Du som vill resa och hälsa på ditt fadderbarn, tveka inte att resa själv! CHIGAMBAS har gjort en överenskommelse med Lams som tar turister på olika sevärdheter. Lams har gjort många resor med
CHIGAMBAS faddrar till Basse och känner mycket väl till Basse med omnejd. Det går att läsa mer om
Lams på www.lamstours.com
CHIGAMBAS har två egna gästhus som man kan hyra till en mycket billig peng. Vår personal i Basse
kommer att ta väl hand om er när ni anländer!
Kontakta någon i styrelsen så hjälper vi till med att arrangera resan till Basse om ni vill.
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Söndagen den 16 oktober kl. 14.00
kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds församlingshem.
Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter bjuds det på mat
som ICA Nära i Strömsnäsbruk kommer (som vanligt) att sponsra oss med.
Gullvi Meurling Catering 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
är vi givetvis tacksamma för detta. Underhållning kommer det att bli, av vem, blir en överraskning.
Ring och anmäl dig, tel. 070-245 66 15 eller info@chigambas.se senast söndagen den 9 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, Joanna, Christer, Björn, Janne E. och Janne
Ekonomisk redovisning för
fadderorganisationen CHIGAMBAS
1 juli 2021- 30 juni 2022

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

810 600 kr
5 100 kr
108 509,61 kr
5 650 kr
254 908,40 kr
160 kr
0 kr
1 483,66 kr
25 200 kr
27 000 kr

SUMMA INTÄKTER

1 238 611,67 kr

Årets resultat
Ingående kapital
den 1juli 2021

- 251 356,98 kr
1 103 229,12 kr

SUMMA:

851 872,14 kr

Utgifter
Kostnader i Gambia:
Verksamhetskostnader 1 294 951 kr
Faddergåvor
108 510 kr
Summa:
1 403 461 kr
Kostnader i Sverige:
Trycksaker
Kontorsmateriel
Bokföringskostnader
Telefon, internet
Porto
Bankkostnader
Resebidrag
Förbrukningsmaterial
Containertransport
Summa:

6 042 kr
9 034,90 kr
1 590 kr
2 094,75 kr
27 000 kr
5 140 kr
27 606 kr
0 kr
8 000 kr
86 507,65 kr

SUMMA UTGIFTER

1 489 968,65 kr

Behållning den 30 juni 2022
Bankkonto
783 372,14 kr
Kundfordringar
89 000 kr
Förskottsbet. fadderavg. - 20 500 kr
SUMMA:
851 872,14 kr
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