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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 
0433 -62531 

Sekreterare 
 

Carina Jönsson-
Brandt 

0433 -20785 

Kassör 
 

Eva Esko -Thelin 
0433 -20303 

Ledamöter 
 

Christer Blomquist 
0433 -20077 

Susann Eriksson 
Fadderansvarig 

042 -205307 

Suppleanter 
 

AnnGreth Wickman 
0433 -62531 

Marita Blomquist 
0433 -20077 

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. 

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

Revisorer:  Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult) 

Vår adress i Gambia 
CHIGAMBAS 

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

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 och Binta Jallow  

IT  ansvarig:  Björn Eriksson 042 -205307 

      Eva    Christer    Carina    Janne      Susann 
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      Donationer (1 februari 2017 — 30 juni 2017) 

 
Återigen TACK till alla er 

som på olika sätt ställer upp 
för att Chigambas ska kunna 

hjälpa fattiga barn till skolgång. 
 
 

Till bortgångnas minne har totalt 22 890 kronor skänkts. 
Göran Manell 750 kr 

Bjärnum pastorat 1 105 kr 
Södra Ljunga pastorat, Hamnedas auktionskommitté 1 592 kr 

Södra Ljunga pastorat, Södra Ljunga auktionskommitté 2 500 kr 
Elsie Andersson 700 kr 

Kommunal Sydost Markaryd 2 035 
PRO Markaryd 500 kr 

PRO Traryd 500 kr 
Damer som stickar babykläder, ingen nämnd, ingen glömd. 
Wickmans Begravningsbyrå, lån av lokal och portomaskin. 

Traryds församling, lån av lokal för årsmöte. 
Markaryds Järn, hjälp med hänglås till skolorna. 

R. Håkansson VVS Service & Vattenrening, sponsring tappkranar. 
DANAGÅRD LiTHO för tryckning av Chigambas-Nytt. 

 
Yrkesskolan behöver hyvelbänkar med bra kvalitet som tål det fuktiga 
vädret som det är under regnperioden. 
Vi tog kontakt med Jan Möllefors, VD på Sjöbergs Workbenches AB i 
Stockaryd och berättade om Chigambas. 
Han blev imponerad av Chigambas arbete och har hjälpt oss med 16 
bänkar till ett starkt reducerat pris. 
Bänkarna har anlänt till Gambia och ska nu transporteras vidare till 
Basse. 

Återigen en påminnelse! 
 
 
 
 
 

Har du flyttat? 
Har du skaffat 

eller bytt e-mail adress? 
Det spar mycket arbete för 
oss om du meddelar detta! 

Besök ditt fadderbarn 
Om du vill besöka ditt fadderbarn 
är det en resa på 40 mil till Basse 
från kusten. 
Lams (www.lamstours.com) står till 
ditt förfogande om du vill.  
Chigambas har en skriftlig 
överenskommelse med honom om 
vilka förpliktelser han har och 
givetvis kostnaden för resan. Bilen 
är Lams ”ögonsten” och han ser 
alltid till att bilen är väl i ordning. 
Lams har gjort denna resa många 
gånger och känner väl till Basse 
med omnejder och även vår 
personal. 

HJÄLP!!! 
Vi behöver DIN hjälp för 

att hitta nya faddrar! 
www.chigambas.se 
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Gästhuset i Manneh Kunda har byggts till med ett rum 
med egen ingång, toalett och dusch. 
Målsättningen är att våra gästhus ska ha hög standard 
och vara attraktiva för besökare i Basse och att detta ska 
leda till mer uthyrning. 

Att ta sig tid att leka med barnen är ett måste! Att ha 
50-60 barn i en lång rad efter sig tycker barnen är 
riktigt roligt. 
Eller varför inte spela fotboll med dem. Tänk på att 
”fylla på” med vätska innan, för temperaturen ligger 
på 40-45 grader. 

Har du tänkt på att dina 800 kr räcker till 
undervisning av utbildade lärare, skriv– och 
läroböcker, skolbänk, skoluniform och sjukvård i 
ett helt år. 
Pengarna räcker även till byggnationer och 
renoveringar av Chigambas tre förskolor. 
När barnen går i förskolan (4-6 år) får de mat varje 
dag. 
Varför inte berätta detta för en släkting, en granne 
eller en god vän? Förhoppningsvis kanske även de 
vill hjälpa ett fattigt barn till en bättre framtid 
vilket utbildning ger. 
I Gambia kan denna summa förändra en 
människas liv för all framtid. 
 
Anmäla sig till fadder kan man göra på vår 
hemsida www.chigambas.se eller via mail 
info@chigambas.se 
Det går även att använda sig av den gamla 
hederliga telefonen och ringa till någon av oss i 
styrelsen (se sidan 2). 
Chigambas är en ideell förening och har inget 
vinstintresse. Föreningen är politiskt och religiöst 
obunden. 
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SPONSORHUSET 
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Årets höjdpunkter 

Idrottsdagen 
med prisutdelning, mat och musik. 

Skolavslutningen 
med mat och dans. 
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Yrkesskolan 

 
IT/Datautbildningen med 
Fatomata Trawally som 
lärare är igång med full 
grupp med 15 elever. 
I januari räknar vi med 
ytterligare en grupp och 
kommer då att ha en 
morgongrupp och en 
eftermiddagsgrupp. 

 
Papa Sawaneh , 
lärare för 
träutbildningen har 
kommit igång med 
en mindre grupp 
med 9 elever. 
I januari tror vi på en 
grupp med 15 
elever.  

 
Svetsutbildningen har startat med ett färre antal 
elever men även här tror vi och Alagie Jeffang 
som undervisar på en grupp med 15 elever i 
januari. 
Adama Danso som jobbar på kontoret visar upp 
skyddsoverallerna som är inköpta. Även 
skyddskor med stålhätta har eleverna fått. 

Demba Fofana som undervisar i sömnad har en 
full grupp med 15 elever och här vet vi redan att vi 
kommer att ha ytterligare en grupp i januari. Vi 
har därför investerat i två nya symaskiner. 
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Söndagen den 15 oktober kl. 14.00 
 

kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds 
församlingshem. Traryd ligger 3.5 mil söder om Ljungby, 
10 mil norr Helsingborg (vägbeskrivning = sök på Gula 
sidorna, Traryds församling). 
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. 

Ring och anmäl dig, tel.  0433-62531 eller 
info@chigambas.se 

senast söndagen den 8 september. 
(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, Eva, Christer och Janne 

Ekonomisk redovisning för 
fadderorganisationen CHIGAMBAS  

1 juli 2016  -  30 juni 2017 

   Intäkter 
 Fadderavgifter   824 200 kr
 Medlemsavgifter  1 900 kr 
 Faddergåvor  100 739 kr 
 Gåvopott   2 000 kr 
 Donationer               1 182 549 kr 
 Tullavgift   480 kr 
 Försäljning   8 485 kr
 Specialstudier  4 600 kr 
 Sjukvårdsfond  433 kr 
 Ränteintäkter  360 kr
 Öresutjämning  1 kr  
  
 SUMMA INTÄKTER 2 125 747 kr 

  
 Utgifter 
   Kostnader i Gambia: 
 Verksamhetskostnader1 502 516 kr
 Faddergåvor  100 739 kr 
 Specialstudier  4 600kr 
 Summa:   1 607 855 kr 

   
   Kostnader i Sverige: 
 Trycksaker   5 724 kr
 Kontorsmateriel  4 319 kr
 Bokföringskostnader 1 905 kr 
 Telefon, internet  3 507 kr 
 Porto    11 712 kr
 Bankkostnader  1 912 kr
 Resebidrag   41 242 kr
 Förbrukningsmaterial  875 kr 
 Summa:   71 196 kr  
  
 SUMMA UTGIFTER 1 679 051 kr 

Årets resultat     446 696 kr   Behållning den 30 juni 2017 
 
Ingående kapital den 1juli 2015  811 223 kr   Bankkonto  1 177 919 kr 
           Kundfodringar  80 000 kr 
SUMMA:      1 257 919 kr  SUMMA:   1 257 919 kr 


