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Våren 
2022 

Att fläta hår är man 
otroligt duktig på. 

När det är fest gäller det 
att göra det extra fint. 



2 

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 
Joanna Idström 
073-741 08 01 
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) 

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 

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 (1 augusti - 21 februari) 

 
Återigen TACK till alla er 

som på olika sätt ställer upp 
för att CHIGAMBAS ska kunna 

hjälpa fattiga barn till skolgång. 
 

 
Till bortgångnas minne  13 900 kr 

Kollekt Hinneryds pastorat 1 510 kr 
Insamlingar på Facebook 18 197 kr 

CHIGAMBAS-dagen  79 770 kr 
Julmarknaden  11 840 kr 

Sjukfonden  9 000 kr 
Hjälpfonden  2 450 kr 
Sponsorhuset  255 kr 

Årsmötet  8 210 kr 
Övriga donationer 24 850 kr 

 
Några som sponsrat CHIGAMBAS lite extra på olika sätt: 
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. 

 

 

Joanna Idsröm valdes som ny styrelse-
medlem på årsmötet. 
Här presenterar hon sig själv: 
Jag är 33 år och bor i Ljungby. Har tidigare 
gått barn- och fritidsprogrammet och stu-
derar nu till socialpedagog med inriktning 
på ungdomar och missbruksvård i Växjö, 
jobbar vid sidan om studierna som bland 
annat personlig assistent och boendestöd-
jare. På fritiden gillar jag att träna och resa, 
blev medlem och skaffade mitt första fad-
derbarn via Chigambas 2016.  

Att få vara med och dela ut babykläder på BB-avdelningen 
skulle alla ni som stickat, virkat och sytt få vara med om. 
Att få se denna glädje när de får dessa kläder går inte med ord 
att beskriva. Vi får tårar i ögonen varje gång vi får vara med 
om detta! 
Ett STORT tack till alla er som hjälper barnen med detta! 
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Många av de inbjudna  var CHIGAMBAS studenter och 
X-studenter. 
Firandet startade med tal där en av talarna var en  
X-student, Seiko Manneh (till höger på bilden nedan). 
Det var många tacksamma ord för vad Chigambas har 
gjort för att hjälpa fattiga barn till skolgång. 

I höstas var det 25 år sedan CHIGAMBAS  bildades. 
Den 11 november, klockan tre var festen bokad. 
Förberedelserna var i full gång redan dagen före. Våra 
duktiga kokerskor var igång tidigt på morgonen. 
Ett "VIP tält" skulle resas, stolar skulle ordnas, musikan-
läggning hyras in. Ca 100 personer var inbjudna. 
Gambisk TV hade hört talas om Chigambas 25årsfirande 
och sände ett Tv-team till Basse för att bevaka firandet. 
Några dagar senare var det ett reportages på nyhets-
sändningen! 

CHIGAMBAS firar 25 år 
Barnen hade blivit förvarnade att det skulle hända 
något extra denna dag. Man kunde se hur flickorna 
hade blivit flätade på fantasifulla sätt (se förstasidan). 
Våra duktiga kokerskor hade tillagat kyckling med ris 
och en läsk till detta. De hade också bakat doughnuts 
vilket barnen älskade. 

Efter maten fick barnen gå till sina klassrum. Nu skulle 
skänkta "gosedjur" delas ut till barnen! 
AnnGreth och Binta hade räknat ut att det skulle räcka 
till alla 300 barnen. 
Lyckan var stor att få dessa "gosedjur" 

Vem kunde tro att när vi reste 40 mil i en dålig buss till 
Basse för 25 år sedan  för att hjälpa några fattiga barn till 
skolgång att det skulle bli som idag. 
Idag hjälper CHIGAMBAS 1200 barn med utbildning, över 
1000 elever har slutfört sina utbildningar och många av 
dessa har fått jobb. 
Detta är tack vare alla er 1000 faddrar som hjälper dessa 
barn/elever! 



5 

Årets höjdpunkt, den stora idrottstävlingen 
mellan Chigambas skolor är genomförd. 
Denna dag ser barnen alltid fram emot. 
Dagen började med tävlingarna och efter 
prisutdelningarna (priser skänkta av 
Larssons gravyr i Ängelholm) bjöds det på 
mat och en läsk. 
Bunama meddelar att allt gick bra och att 
alla var mycket tacksamma för att 
Chigambas gör detta för barnen. 

Kaba Kama förskolan 

Manneh Kunda förskolan 

Mansajang förskolan 
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OBS 
Ni som missade detta får 

en ny chans den 2 oktober 
för då har tjejerna lovat att 

arrangera det igen! 
Verdandilokalen, TRARYD 

Återigen har de 7 tjejerna genomfört ”CHIGAMBAS-dagen” 
Överskottet blev hela 79 200 kronor!!! Detta på 6 timmar, helt otroligt! 
Vi kan bara säga ett stort tack till dessa sju tjejer (Ankie, Jessica, Joanna, Sussi, 
Inga-Lill, Lena och Ann-Sofie) som arrangerade detta. 
Vi säger givetvis tack till alla er andra som hjälpte till, "ingen nämnd, ingen 
glömd" och alla ni som kom. Det som hände denna dag var: 

UPPTRÄDE AV LOKALA ARTISTER VARJE TIMME 
LOPPIS - LOTTERI 

KAFFESERVERING med HEMBAKAT 
VÅFFLOR med GRÄDDE och SYLT 

KORV med BRÖD 
Försäljning av HEMBAKAT, SAFTAT och SYLTAT, KRUKVÄXTER, STICKLINGAR, 

RÖKT FISK, FLÄDERLÄSK, HEMSTICKADE BARNKLÄDER mm. 

Återigen har Lasse med hjälp av sina bröder 
Rasmus och Jonte samlat pengar till som de 
säger ”de fattiga barnen i Gambia”. 
Pojkarna undrade vad Chigambas kommer att 
göra med dessa pengar denna gång. 
Efter att först pratat med pojkarnas föräldrar så 
föreslog vi att de skaffade ett fadderbarn. 
Det blev tre(!) varav ett tvillingpar. 
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Demba Camara som också är en X-student, han blev 
den 1 januari huvudlärare på Manneh Kunda skolan.  
Demba är 31 år, gift och har två barn. 2014 gick han på 
ledarskaps– och chefsutbildning. 
Han utbildade sig till lärare på College 2016 - 2019 . 
På fritiden tycker han om att läsa böcker, lyssna på 
musik och trädgårdsskötsel. 
Vi är övertygade att Demba kommer att ”axla”  huvud-
lärarjobbet som innebär ansvaret för skolan och att 
skolarbetet fungerar. 

Två nya skräddare har anställts och glädjande är att det 
är X-studenter som är färdiga med sina studier på 
Chigambas yrkesskola. Det är Aminata Jawo och 
Ousman Jallow. Yrkesläraren Ousman Jallow (märkligt 
nog har de samma namn) har lovat att stötta dem i star-
ten och även om det behövs för att hinna med att sy 
alla  skoluniformerna. 
De 1200 elever som Chigambas har i skola ska ha två 
uniformer var plus anställdas uniformer vilket blir 2600 
uniformer som ska sys varje år. 

Varje år besöker vi 
”de särskilt behö-
vande” skolan. 
Här har Chigambas 
tre elever. 
Det är fantastiskt att 
se hur duktiga de är 
på teckenspråket. 
Huvudläraren berät-
tade hur svårt de har 
att få läromedel, då 
nämner han i första 
hand skrivböcker och 
pennor. 
Staten hjälper skolan 
med 100 dalasi (20 kr) 
per elev och år!  Detsamma som ingenting!  
Han berättar också hur svårt det är med strömmen till 
denna skolbyggnad. De skulle behöva ha en egen  elmä-
tare vilket innebär att det måste grävas 150 meter elka-
bel.  Nya lysrörsarmaturer och fläktar behövs också. 
En totalkostnad på ca 45 000 kr. 
Vi nämnde detta på årsmötet och då var det en fadder 
som sa att de var beredda att stå för denna kostnad! 
Detta arbete är beräknat att göras inom två månader.  

Mamadou, den 
handikappade 
pojken som vi har 
skrivit om tidigare 
och där det gjor-
des en insamling 
på Facebook till en 
skoter.  Han  har 
nu fått sin skoter 
men på grund av 
pandemin fick han 
vänta på denna i 
två år. 
Här ses han om-
gärdad av stolta 
föräldrar. 
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Årsmötet den 5 december 2021 blev ”som vanligt”. Vi sköt fram årsmöte med tanke att restriktionerna skulle släppa 
och så blev det. Med rädsla för pandemin kom det inte så många som det brukar men ett 50-tal medlemmar kom. 
Då vi har medlemmar/faddrar över hela landet och även utomlands sände vi det digitalt och kommer att göra det i 
fortsättningen också. På det viset kommer alla att kunna följa årsmötet. 
 
Årsmötet beslutade att välja Janne Wickman som ordförande för ett år, Carina Jönsson Brandt, Christer Blomqvist 
och Joanna Idström som ledamöter för två år, AnnGreth Wickman som suppleant för två år, Lars Petersson och  
Mårten Dahlman som revisorer för ett år och Ola Brandt som valberedare för två år. 
Årsmötesprotokollet går givetvis att rekvireras för den som vill ha den i sin helhet. 

Uppträde med någon lokal artist brukar 
Ola hjälpa till med, så även i år. 
Rebeka Nilsson och Emmy Edman bjöd på 
sång och Ola kompade dem. 

I år hade vi flyttat fram årsmötet till december p.g.a. 
pandemin och då tyckte Gullvi Mörling som hjälper 
oss varje år att det passade med ett julbord. Vi tackar 
Gullvi och även Lena och Irene för all hjälp! 


