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Våren 2014 

 
Ett stort välkomnande fick Chigambas styrelse 

som för första gången besökte Basse tillsammans . 
Det var tusentals människor som väntade på oss. 
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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. 
Lama 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. Lama 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, 
Lamarana (Lama) Jallow,  Rose Baldeh,  Bunama Krubally 

IT  ansvarig:  Björn Eriksson 042 -205307 

           Eva     Christer     Carina     Janne      Susann 
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Donationer (1/7 2013—10/3 2014) 

Återigen tackar vi er alla som på olika sätt ställer upp för 
att Chigambas ska kunna hjälpa fattiga barn till skolgång. 

 
Till bortgångnas minne har totalt 68100 kronor skänkts. 

ICA Nära i Strömsnäsbruk 5000 kr. 
ICA Kvantum i Markaryd 10000 kr. 
Farstorps Centerkvinnor 1600 kr. 

Fadjikundagruppen 10000 kr. 
Aina Aronsson 7500 kr. 

Bill och Lisa Lemke, USA 1020 kr. 
Balkheds i Markaryd 1000 kr. 

Lechner Svenska Holding AB 5000 kr. 
Källby församling 700 kr. 

Kommunal Sydost, Markaryd 3147 kr. 
Till byggnation av yrkesskolan har det inkommet en donation på 70000 kr från en anonym givare. 
Utöver denna stora donation har det inkommit 5950 kr till yrkesskolan från ett flertal medlemmar. 

Wickmans-Jensens Begravningsbyrå sponsrar med allt porto 5200 kr. 
Vi tackar de nya ägarna till Markaryds Grafiska för att de fortsätter att  trycka tidningen åt oss. 

 
194 000 kronor i donationer på 8 månader! 

Aldrig tidigare har så många donerat så mycket pengar på så kort tid.  
Detta gör att Chigambas kan utöka sin strävan att ge fattiga barn/ungdomar utbildning. 

Dessa donationer hjälper Chigambas att satsa på yrkesinriktade utbildningar. 

En artikel som gick att läsa i en av Gambias största tidning, DAILY OBSERVER den 11 november 2013. 
Läs mer om det på sidan 6 under rubriken ”Vad händer i Gambia”. 

Två studenter, Lamin och 
Dawda studerar med 
hjälp av sponsorer på 
högskolan. 
Dawdas dröm är att bli 
pilot. Kanske vi en dag 
flyger med honom till 
Gambia?  Lamin studerar 
till snickare och kanske 
det blir han som bygger 
skolor i framtiden.  

Chigambas 
styrelse anser att 
alla har rätt till 
utbildning. Därför 
stöttar vi en 
dövstum klass i 
Basse. Vi kom 
överens om att  
vinstpengarna på 
årsmötets lotteri 
ska tillfalla dem. 
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Reseberättelse - Mitt möte med Gambia och Basse 
Jag fick förmånen som styrelsemedlem att få följa till 
Gambia i slutet av oktober 2013 och var då med om en 
spännande och intressant resa. Mina resekompisar, Janne, 
AnnGreth, Susann, Christer och Marita tog väl hand om mig 
under hela resan.  

Vi åkte från Sverige 
den 23 oktober och 
mellanlandade i 
Barcelona. 
Vi landade i 
huvudstaden 
Banjul på kvällen 
och värmen låg på 
ca 30 grader. 
 
Det gick bra genom 

tullen och vi blev hämtade och skjutsade till vårt hotell i 
Kotu. Mina resekompisar, hade berättat för mig att det inte 
alltid gick att lita på att det fanns ström. Strömmen i denna 
värme är mycket viktigt så fläktar och AC fungerar. 
Självklart även för lysets skull. Går strömmen blir det 
verkligen mörkt. Jag hade förståndigt nog packat ner en 
ficklampa. Och det blev som vi hade befarat. Strömmen gick 
och det blev kolsvart och mycket varmt. Men det gick bra. 
(Jag behövde inte använda filtarna som de lagt fram). 
Jag och min tillfälliga sambo, Susann, gjorde oss 
hemmastadda i vårt hotellrum och när vi skulle göra oss 
färdiga för natten fick jag mitt första möte med Afrikas 
djurvärld, en kackerlacka som var en sådär 4-5 cm. Den fick 
tyvärr inte bo med oss. 
 
Dagen 
därefter fick 
vi en dag på 
stranden 
och det var 
härligt efter 
den långa 
resan. 
Vattnet var 
underbart 
och varmt. 
 
Morgonen 
därefter steg vi upp i ottan och började resan till Basse. 
Spännande... Det skulle ta ca 7 timmar att åka 38 mil in i 
Gambia. Dagen vi reste hade vi turen att det var mulet och 
resan blev rätt behaglig. Vi hade ”AC” i bilen = rutan 
nervevad. Jag tyckte det var spännande och jag ville fånga 
allt på bild men det var inte så lätt. De fotona jag har ifrån 
resan är tagna i farten från bilen men det gör inget… Vi 
stoppades ca 25 gånger på vägen till Basse av polis och 
militär men vi fick åka vidare varje gång. Under färden 
körde vi förbi människor som skulle gå till arbetet, till skolan, 
hämta vatten etc. Barnen vi mötte och körde förbi vinkade 
glatt och ropade ”tobab” efter oss. ”Tobab” betyder ungefär 
”vit människa”. 
Längs med vägen körde vi också förbi getter, kor, apor, 

åsnor mm. Vi gjorde ett toa - och fikastopp på halva vägen i 
en större stad som heter Soma. Vi lämnade också över 
stickade bebiskläder till mödrar som gick förbi med sina 
barn som tryggt satt inlindade i tyg på mödrarnas ryggar. 
De tog tacksamt emot dessa. 
Jag minns den speciella röda sanden som följde oss hela 
vägen till Basse. Den är så vacker…  
Då vi kom till Basse möttes vi av den glada personalen som 
kom på motorcyklar med svenska flaggor. 
Vi installerade oss i gästhusen där vi skulle bo de kommande 
fem dagarna. Jag och Susann samt Christer och Marita 
bodde i gästhuset som finns i skolan i Mansajang. Janne och 
AnnGreth bodde i Manneh Kunda.  
Byborna hade förberett vårt besök i Basse och ville 

välkomna oss på bästa möjliga sätt. Det officiella 
välkomnandet på eftermiddagen var helt otroligt. Vi blev 
poliseskorterade in i Basse under ca en timmes väg. Vägen 
kantades av massor med människor med flaggor, visslor, 
trummor och som sjöng och dansade och gick längs med 
bilen i flera kilometer. De hälsade oss välkomna med flaggor 
där det stod Chigambas och teckningar som barnen själva 
hade ritat. 
De ropade ”welcome, welcome” hela vägen. Vi åkte till 

skolan där huvudkontoret för personalen i Basse finns och 
blev eskorterade till mitten av en stor grusplan där de hade 
ställt upp ett långt bord och stolar till oss i styrelsen. Det 
lästes dikter, de sjöng, spelade och välkomnade oss på ett 
helt underbart sätt. Allt detta skedde i 35-40 graders värme. 
Jag försedde mig med vatten hela tiden. Första dagen blev 
verkligen en upplevelse som jag aldrig glömmer.  
Den första dagen blev extra spännande då jag fick träffa 
vårt (min familjs) fadderbarn, Oumie Jarra. Oumie är 15 år 
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och går i en 
kommunal skolan 
som heter Mulumbas. 
Jag fick träffa hela 
hennes familj, 23 
stycken. De har det 
mycket fattigt och de 
har inte något 
rinnande vatten. 
 
Hennes pappa har 
dålig hälsa och kan 
inte arbeta så alla i 
familjen får hjälpa till 
så gott de kan. 
Oumies mamma och 
pappa är mycket 

tacksamma för att Oumie har fått möjlighet att gå i skolan. 
Många av hennes syskon går inte i skolan. Jag frågade om 
lov om jag fick ta Oumie till marknaden för att handla och 
det gick bra. På eftermiddagen åkte vi in till marknaden och 
Oumie handlade saker som hon var i behov av, bland 
annat, skolväska, klocka, skor, parfym, t-shirt. Vi köpte 
också tyg som hon skulle få uppsydd till en klänning av 
skräddaren. Vi drack Fanta vilket hon inte har möjlighet att 
göra annars. Jag hoppas hon tyckte det var en givande dag. 
Jag köpte ris och överlämnade det till familjen samt gav 
pengar till mamman. Efter vårt första möte kom Oumie 
varje morgon innan hon skulle gå till skolan och sa god 
morgon till mig och Susann.  
Under våra dagar i Basse hade vi personalmöte, 
föräldramöte och vi gick skyddsronder på våra tre skolor. Vi 
blev mycket väl mottagna på varje skola med sång, dans, 
presenter och tacktal. När vi höll mötena hade vi tolkar som 
översatte engelskan till två olika språk som används i Basse. 
Språken heter Mandinka och Fullah. På skyddsronderna 
tittade vi på allt som behövdes åtgärdas och skrev noga ner 
allt. Det är mycket som blir förstört då monsunregn och 
stormar drar in. Vi tittade också på de nya lokalerna som ska 
bli sysal och datorsal.  
En dag var vi inbjudna till guvernören i Basse och där satt vi 
under ett stort mangoträd och berättade om Chigambas 
och hur vi arbetar. Vi berättade också om den nya 
yrkesskolan som ska byggas i Basse. Guvernören var mycket 
nöjd och stolt över detta.  
En av dessa dagar var på studiebesök på olika kommunala 
skolor, St Georges, Nasir, St Josephs och Mulumbas. 
Vi var inne i olika klasser och pratade med eleverna samt 
fick 
rundvandring 
på skolorna 
och träffa 
rektorn och 
vissa lärare. Vi 
tittade även 
på deras 
trädgårdar 
som de hade 
på skolorna. 

På Mulumbas skola går mitt fadderbarn, Oumie. Jag fick 
besöka hennes klass och hälsa på hennes klasskamrater. På 
en av skolorna träffade vi en ung man som undervisade i en 
klass och han var ett ”Chigambasbarn”. Han hade fått 
möjlighet att få utbilda sig med hjälp av Chigambas. Kul! 
Dagen då den nya yrkesskolan, i Kaba Kama, skulle invigas 
var det mycket varmt. Vi fick sitta under ett stort mangoträd 
vilket var skönt. Det hölls en välkomstceremoni med tal och 
välsignelse. 
Vi fick presenter och smycken och jag blev till och med 
uppbjuden för att dansa lite. Vi hade sedan möte med 
föräldrar och personal. Lite senare kom guvernören och han 
höll tal. Därefter skulle första spadtaget tas till den nya 
yrkesskolan som 
kommer att heta 
”Teacher Annas 
skillcenter”. Pressen i 
Basse var på plats och 
de intervjuade några i 
styrelsen. Det var 
mycket högtidligt och 
de närvarande var 
mycket stolta och 
glada över 
yrkesskolan. 
Sista dagen jag var 
inne i Basse hade vi 
personalmöte med de 
huvudansvariga i 
Basse, Lama, Rose och 
Bunama och det var 
ett bra möte och de var nöjda med sin arbetssituation och 
med Chigambas. Den sista kvällen fick vi också vara med 
om gräshoppeinvasion och det var en upplevelse. 
Gräshopporna var ungefär 3-4 cm och man fick hålla 
huvudet kallt för att inte få panik. Vi rusade från bilen in i 
huset. Det var gräshoppor överallt. Det smattrade på 
rutorna och det lät som det regnade. Den kvällen och natten 
jagade vi gräshoppor som hade lyckats hoppa med in i 
huset. När jag låg och läste på kvällen hade jag en 
gräshoppekompis på min kudde men där gick gränsen, jag 
ville ha sängen för mig själv. 
Efter fem härliga och givande dagar i Basse åkte vi damer i 
resesällskapet tillbaka till Banjul där vi hade några dagar 
med sol och bad. Jag hade också möjlighet att begrunda 
allt jag hade varit med om. Jag är mycket tacksam och glad 
över att jag fick möjlighet att åka till Gambia och Basse och 
se allt och möta de människor som jag tidigare bara har 
talas om och som jag bara hade sett på bild. Jag tänker ofta 
på min resa och det kommer jag troligtvis göra med jämna 
mellanrum för resten av mitt liv. Och kanske kommer jag dit 
igen…vem vet. 
 
                        Glada hälsningar från Carina Jönsson Brandt  
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Vad händer i Gambia? 
Det känns skönt att rapportera att allt flyter på 
som vanligt. Kontakterna vi har med Gambia är 
alla i en verkligt positiv anda. 
Chigambas 30 anställda (lärare, kokerskor, 
vaktmästare, nattvakter, skräddare och 
kontorspersonal) gör ett storartat jobb! 
Under styrelsens besök i november 2013 lades 
första stenen till yrkesskolan i Kaba Kama. 
Detta gjordes av guvernören i URR (Upper River 
Region). Vid ceremonin deltog personer från 
statliga och lokala myndigheter, polis, militär, 
brandförsvar, rektorer från andra skolor, 
bykommittéer samt många från 
lokalbefolkningen. Vi uppskattar att cirka 500 
personer deltog. 
Guvernören höll ett långt tal där han bl.a. 
talade mycket väl om Sverige. Han lovade 
dessutom att hjälpa Chigambas vid ev. problem 
med gambiska myndigheter. 
Byggnationen av yrkesskolan kommer att starta i april-maj och vi hoppas den står klar till hösten 2015.  
Arbetet kommer i första hand att ledas av vår murare Hamadi med hjälp av folket från de olika byarna. 12 000 
cementblock skall tillverkas, murningsentreprenaden är inköpt, takstolar i stål är beställda samt byggnadslovshandlingar 
är inlämnade.  
För att säkerställa tillgången på el, har vi beställt en dieselgenerator på 17kwa från England. Eltillgången i Basse är mycket 
osäker och för att bedriva svetsundervisning är tillgång till el ett måste. Vi har naturligtvis undersökt om solenergi var ett 
alternativ. Investeringskostnaden i detta fall hade varit i miljonklassen och inte varit möjlig ekonomiskt. 
Yrkesskolan i Mansajang där vår inriktning kommer att 
bli sömnad och data/administration är i stort sett färdig. 
Endast el-arbete och tillverkning av bänkar återstår. 
Start av skolan i Mansajang skall ske i augusti. 
En av våra lärare Binta Jallow, kommer att börja på 
kontoret som ekonom. Binta har ekonomisk utbildning 
och kommer att sköta bokföring, månadsrapporter till 
Sverige, vissa inköp mm. mm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Då vi har och 
kommer att ha lärare borta p.g.a. sjukdom eller barnfödslar, kommer vi att 
anställa ytterligare en lärare. Placeringen kommer att bli på kontoret i 
Manneh Kunda för att kunna vara behjälplig med försändelser till Sverige 
(tackbrev, betyg m.m.) när den övriga lärarpersonalen är fulltaglig. 
Underhållsarbete är otroligt viktigt p.g.a. den årliga regnperioden. Byggnader, 
murar och gårdsplaner slits på ett sätt vi inte är vana vid. Vi målar om 
skolorna vart tredje år, vi har checklistor för att upptäcka fel och brister så 
tidigt som möjligt. I år har vi tagit bort träd som har skadat våra murar, lagat 
murar, byggt ”kanaler” för att leda bot regnvatten, bytt vattencisterner på 
samtliga skolor från järn till plast. Vi har även köpt ny dator till kontoret, bytt 
skrivare (sponsrad) samt inköpt ny internetuppkoppling. Vi har bytt ut hälften 
av våra skolbänkar under 2012-2013 och resterande är beställda och skall 
vara klara under detta budgetår.        
   Christer 
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Gruppresan till Gambia blev succé! 
En reseberättelse kommer i nästa nummer av CHIGAMBAS-Nytt. 
Här är några ord efter hemkomsten från några av resenärerna. 

Vilken upplevelse att få träffa sina 
fadderbarn, de finns på "riktigt"!  
               Camilla och Sanna Dahlström  

Det är mycket att smälta! 
Bland det roligaste och 
bästa vi gjort.        Lena J 

Jag ser fram emot att åka dit igen! //Elvira 

Stort tack för en oförglömlig fantastisk resa.  
Vilket arbete ni har lagt ner på CHIGAMBAS -ofattbart. 
Förstod innan att ni gjort massor - men detta går inte att begripa. 
Har sällan åkt på en mer välorganiserad och intressant resa! /Lena H Nu har vi landat hemma efter vår fantastiska 

Gambia resa. Vi har upplevt resan om och om 
igen när vi gått igenom våra bilder. Nu ska en hel 
del av dessa skickas till "våra flickor" i Basse. 
                                              Ewa o Bengt i Ljungby 

Det var en intressant och lärorik resa. 
                                  Rigmor i Björkenäs 

Vi tacka er för den mycket trevliga 
resan, vilket jobb ni gör. 
Det är helt fantastiskt både det ni 
gör för dem i Basse och allt de jobb 
ni gjorde för oss. 
        Eva , Ingvar och Caroline  

Vi längtar redan tillbaka!  
                // Ebba och Elvira 

Det var verkligen imponerande 
att se vad ni åstadkommit där 
och att träffa våra fadderbarn 
var fantastiskt. Ett minne för 
livet!                          /Dembergs 

Tack Christer, Marita, Janne, AnnGreth 
och CHIGAMBAS för det fantastiska 
arbete ni gör för barnen i Basse, Gambia. 
Och ett stort tack för att ni gav oss 
sponsorer möjligheten att hälsa på våra 
fadderbarn!  
                                     Sanna Dahlström 

Vi tacka för denna underbara resa som 
ni hade ordnat så fint. Jag är stum av 
beundran och hyser mycket stor 
respekt för vad ni fyra har 
åstadkommit. 
                       Kerstin Persson-Nordahl 

Ett stort, varmt TACK för de stora upplevelserna som Chigambas-resan innebar för oss alla. Läste någonstans att vi 
svenskar vet mer om Afrikas djurliv än om människorna i Afrika. Många som åker till Afrika pratar mest om safari. Genom 
denna resas upplägg känns det som vi nu vet en hel del om just människorna i Gambia. Vi fick möta människor på ett mer 
nära och äkta sätt än vid andra resor. Att få träffa fadderbarnen var klart det allra största. Det går inte riktigt att beskriva 
den känslan - att man kan känna en sådan stor samhörighet med någon som bor så långt borta och i annan verklighet är 
vår egen.                                                                                                     //Familjen Demberg 

Foto: Lena Jansson 
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Chigambas årsmöte den 6 oktober 2013 i 
Traryds församlingshem. 
Bilden visar att återigen kom det många medlemmar 
till Chigambas årsmöte.  
Ordförande Janne Wickman hälsade alla välkomna 
och förklarade mötet öppnat.  
Revisor Lars Petersson, Ernst & Young redogjorde 
revisorernas rapport och densamma godkändes av 
årsmötet. Lars påpekade även att endast 2,5 % av 
omsättningen stannar i Sverige. Årsmötet beslutade 
att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2012-2013.  
Årsmötet beslutade även att medlemsavgifterna skall 
vara oförändrade 2014. Valberedningen hade inte 
behövt anstränga sig så mycket i år. Det blev omval 
på alla posterna. 

 
Under övriga frågor blev det en del information om  
byggnation av den nya yrkesskolan. 
Gunnar Persson framförde årsmötets tack för det ideella arbete 
styrelsen har lagt på Chigambas. 
Ordföranden avslutade mötet och  därefter intogs en härlig 
tillagad middag. 
Ett tack framfördes till ICA Nära Strömsnäsbruk för att ha 
skänkt råvarorna till årsmötets middag och till Gullvi och 
Ingrid för att ha tillagat densamma. Även ett tack till de som 
skänkt gåvor till lotteriet, bakat kakor till kaffet och till de 
damer som stickat och virkat en massa barnkläder under 
många år. 
Styrelsen tackar alla givmilda medlemmar som var med på 
mötet. Ekonomiskt sett gick  årsmötet med  7835 kr i vinst!  
(Lotteri 3545 kr, försäljning av T-shirt mm 390 kr och  i korgen 
som sändes runt  kom det in 3900 kr i ”matpengar”). 

”Ryktet om min död är starkt överdriven” stämmer. Elvis 
Presley  hade vägarna förbi och sjöng några låtar för 
oss.  Tack Ronny Serzmark  för att du ställde upp. 

Styrelsen är helnöjd med Chigambas anställda i Basse som idag 
uppgår till 30 st. Alla gör sina jobb förträffligt. Detta fick vi 
erkänt av alla som var med på gruppresan.  
När styrelsen besökte Basse i november fick vi mottaga ett 
”CERTIFICATE OF APPRECIATION” av Chigambas personal. 
Vi kände oss mycket hedrade av detta. 

Som vi tidigare berättat kommer vi att starta  
yrkesskola med fyra olika inriktningar. 
I Mansajang planerar vi att starta sömnad och data/
administration till hösten. I Kaba Kama bygger vi nytt. 
Förhoppningsvis kommer vi igång hösten 2015 med 
snickeri- och svetsutbildning. 
Björn (Chigambas IT ansvarige) har förhandlat med 
ett företag i Gambia och kommit fram till en bra 
uppgörelse med  Mr. Manne angående inköp av 
datorer inklusive support. 


