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Hösten 2015 

Bilden är från 2004 och talar för sig själv. 
En lycklig flicka på väg till skolan 
med sin nya skolväska och skor. 
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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 (mars-juni 2015) 

 

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 30 980 kronor skänkts. 

Södra Ljunga auktionskommitté 3 000 kronor 
Strömsnäsbruks skola ”öppet hus”  194 kronor 

Odensjö kyrka kollekt 370 kronor 
Markaryds Hantverksförenings damklubb 700 kronor 

Wickmans Begravningsbyrå 1000 kronor 
Tack Shell i Strömsnäsbruk  för lån av släp. 

Tack Ola och Lars för tillbehör till den inköpta ljudanläggningen. 
Tack alla ni som stickat, virkat, sytt babykläder och tygdockor. 

Tack till alla er som hörsammade vår vädjan (via Facebook) angående mobiltelefoner. 
Tack DANAGÅRD LiTHO för att ni trycker tidningen åt oss. 

Risutdelning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lama och Bunama informerade oss när vi var i Basse senast om att många barn lider av ”mask i magen”.  Detta kan i 
många fall innebära magsmärtor för barnen. Vi lovade att undersöka om det fanns någon medicin för detta. 
När vi kom tillbaks till kusten uppsökte vi ett apotek och mycket riktigt, det fanns tabletter för detta. 
Problemet var bara att en tablett kostade 140 dalasi/st och vi behövde 600 st vilket skulle bli 84 000 dalasi = 
c:a 17 000 kronor!  Vi bad då George som hjälper Chigambas med kontakterna med de elever som går på college, att 
undersöka om det går att köpa dem billigare.  Efter några veckors undersökning hörde han av sig och berättade att han 
kunde köpa 1000 tabletter för 2 500 dalasi =  c:a 500 kronor! Nu har alla barnen fått sin första tablett, efter 6 månader ska 
de ha sin andra. Nu tror och hoppas vi att barnen ska slippa att ha magplågor. 

Medicin mot ”mask i magen” 

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 kr per barn och år i en ”gåvopott” 
som sedan fördelas rättvist till våra 
fadderbarn. Under ett antal år har det nu 
blivit så mycket pengar på detta konto så 
att vi kunde köpa en säck ris till alla barn/
familjer som aldrig fått något extra. 
Detta ska INTE misstolkas av er som inte 

sänt något extra till ert barn/familj. Chigambas anser att utbildning är den största 
gåva ni kan ge ett fattigt barn och att barnets framtid bygger på denna utbildning. 
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Lamarana  (Lama) Jallow 
 
Född:  1/1 1965. 
Födelseort: Bassending, Gambia. 
Tillhör stamen:  Fulla. 
Civilstånd: Gift sedan 1994, har sex barn 
Bostad: Eget hus med två trädgårdar. 
Husdjur: Guineahöns, kaniner, får, getter, 
  ankor och åsnor. 
Bakgrund: Kommer från en familj med 13   
  familjemedlemmar. Far med två fruar,  
  Lama är äldsta barnet och har 4 systrar 
  och 5 bröder. 
Hobbies: Spela fotboll (förr), trädgårdsarbete, 
  bada, resa, lyssna på musik och 
  allmänna intressen. 
Utbildning: 1972-1974 St. Josephs Primary school. 
  1974-1978 St. Georges Primary school. 
  1978-1984 Armitage High School. 
  1994 Bokföring och redovisnings kurs. 
  1995-1998 Gambia College (Eccd). 
  2002 Administration och ledarskap  
  Utbildad lärare och fått mycket 
  erfarenhet på Early child care and 
  development. 
Språk:  Stamspråken fulla, mandinka, wolof  
  samt engelska, franska och arabiska. 
Yrkes-  1984 -1986 Trädgårdsarbete och för- 
erfarenhet: säljning av vad trädgården givit. 
  1986-1987 Rensning av bomull i Basse. 
  1991-1992 Rensning av bomull i Basse. 
  1992-1993 Affärsman i Basse. 
  1993-1996 Arbetade för Cysarda. 
  1996-  Arbetar för CHIGAMBAS. 
Livserfaren- Har rest och levt i många  
heter:  Afrikanska länder: Senegal, 
  Guinea Bissau, Mali, Elfenbenskusten, 
  Burkina Faso, Guinea, Conakry, 
  Nigeria, Algeriet och Libyen. 
Framtids- När han drar sig tillbaka vill 
planer: han ändå arbeta med hjälpverksamhet 
  med barn. Om inte det fungerar 
  vill han bli heltidsarbetande trädgårds- 
  arbetare/lantbrukare och affärsman. 

BUNAMA KRUBALLY 
 
Bunama arbetar som CHIGAMBAS andreman direkt under 
Lamas ledning  på kontoret i Manneh Kunda, Basse. 
Bunama föddes i byn Kaba Kama, Basse. Familjen bestod av, 
förutom föräldrarna, tre pojkar och två flickor.  
Själv bor han på en familjecompound (tomt med byggnader 
på). Där bor förutom Bunama, med sin fru och 
6 barn, Bunamas mor och farbröder med familjer.  
Sin utbildning har han fått via 7 år i grundskola. Därefter ville 
han gå på gymnasiet, men p.g.a. dålig ekonomi i familjen 
kunde inte det genomföras. Istället gick han ett år till i 
grundskolan. Efter ett tag fick han möjlighet att gå på teknisk 
skola i fyra år.  
Sen väcktes ett intresse för flyktingpolitik och han utbildade 
sig inom detta ämne. Fick arbete i tre år som 
flyktingsamordnare. ”Utbildning är det viktigaste för en trygg 
framtid”, tycker Bunama som dessutom har gått kurser i 
lednings- och projektarbete. Detta gav till resultat att han blev 
rektor på en förskola men efter det vidareutbildade han sig på 
college för att bli kvalificerad lärare. 
Det bästa med CHIGAMBAS, tycker Bunama, är att arbeta med 
fattiga och behövande barn. ”Jag tycker om att bo i Basse, för 
folk är alltid beredda att hjälpa varandra vid behov. Det är en 
lugn stad. Enda negativa saken är att  många är outbildade 
och därför är CHIGAMBAS arbete i Basse så oerhört 
betydelsefullt” säger Bunama stolt.  
Bunama är troende muslim. ”Men jag respekterar också 
andras religiösa tillhörighet. Allt handlar om Tro” 
”Jag har också tagit på mig en lite speciell uppgift. Lite då och 
då går jag till mina barns skolor och kollar upp hur de sköter 
sig och förhör mig om deras resultat, och passar då också på 
att berätta historier som gått i arv. Det är viktigt att veta sitt 
lands historia och känna till människor som funnits i vårt 
förflutna. 
” I övrigt gillar jag att se filmer på TV och att läsa böcker. Vad 
gäller musik är jag inte så väldigt intresserad, men tycker om 
att lyssna på lokala musiker emellanåt” 
Bunama Krubally känner sig stolt över att hjälpa till med att 
utveckla sin nation genom sitt eget arbete. Långt fram i tiden, 
efter att han slutar arbeta för CHIGAMBAS, tänker han sig ett 
liv som odlare av spannmål och grönsaker som han kan sälja. 

Då vi har många nya 
faddrar som undrar 

vilka som är 
huvudansvariga 

i Gambia, publicerar 
vi artiklarna om 

Lama 
och 

Bunama 
igen. 
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Yrkesskolan 

Som säkert alla hört talas om är Chigambas stora satsning 
en yrkesskola. Precis som i Sverige och övriga världen är 
inte alla elever teoretiskt lagda men kan däremot var 
praktiskt mycket duktig. Därför denna stora satsning på en 
yrkesskola.  Inriktningarna blir svets och snickarutbildning.  
Hela byggnaden är på 600 m2. 
 

Vi började vår berättelse i förra CHIGAMBAS-Nytt och 
fortsätter här. Ni som har missat denna läsning kan hitta 
det på vår hemsida www.chigambas.se under fliken 
”Arkivet”. 
Putsning av väggar både ut och invändigt har varit 
tidskrävande, vi pratar om minst 800 m2 putsning! 

Målningsarbetet med grundfärg har kommit igång och 
beräknas ta några veckor.  Tidigare har målningen gjorts 
med oljefärg för att det skulle vara hållbart. 
Det visade sig att detta har varit fel. I en värme på 50 grader 
som det kan bli, torkar oljefärgen och flagnar av på mindre 
än ett år. 
Vår chaufför(!) som såg detta och som hade målat sitt hus, 
informerade oss om att det är en vattenbaserad färg man 
ska använda. Men först ska man måla med en grundfärg 
som köpes i pulverform och blandas i kokande vatten. Vi 
hoppas nu givetvis att detta ska var det rätta och att det 
ska hålla i flertal år.  

Till yrkesskolan har 
det byggts sex nya 
toaletter. Även hur 
det går till att 
bygga toaletter 
från början går att 
läsa i förra 
CHIGAMBAS-Nytt. 
 
Här gjuts golvet, de 
begagnade målarburkarna är där hålen i golvet senare 
kommer att bli.  

Väggar muras, 
pelare gjuts, 
plåtdörrar 
tillverkas. 
Plåtdörrar p.g.a. 
att trädörrar inte 
går att ha då 
termiterna äter 
upp dessa.  

I anslutning till 
toaletterna har 
två duschar 
byggts till 
yrkesskolans 
elever. 
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Idrottstävling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chigambas är stolt över  
sina Ex-studenter! 
Jata Jallow (MA 048) var en 
av  de första fadderbarn 
som vi registrerade 1996.  
Jata  framför sitt stora tack 
i första hand till sin fadder. 
”Utan er skulle jag aldrig 
kunnat få någon 
utbildning” säger han. 
Han tackar också 
Chigambas ”som hjälpt och 
stöttat mig på alla vis”.  
Jata jobbar idag för 
Ministery of health 
accounts department. 

Chigambas årliga idrottstävling är avgjord. Fina pokaler 
delades ut till vinnarna. Det är med stor stolthet vinnarna 
tar emot dessa pokaler. 

Samba Sabally 

Samba är en av Chigambas fyra första lärare och  
anställdes för snart 20 år sedan. Han är född den 1 januari 
1979 i en by som heter Sandi Kunda och ligger utanför 
Basse. 
Hans pappa dog när han endast var en baby och hans 
mamma när han var 5 ½ år. Då tog farmor hand om 
honom men för att få ihop pengar till skolavgiften var han 
tvungen att hjälpa till med odlingarna.  
På detta vis kunde hans farmor hjälpa honom så att han 
klarade utbildning.  Pengarna räckte inte till gymnasiet 
utan Samba fick jobba i ett år med att hjälpa till i andras 
trädgårdar/odlingar och kunde på så sätt spara ihop 
pengar för att börja i gymnasiet. 
Till examensprovet hade Samba inga pengar, han fick åka 
hem utan något giltigt betyg. Året därefter sa rektorn att 
”de som är duktiga i löpning skulle han betala examens 
avgiften för” och Samba var en av dem som lyckades. Hans 
farmor fick aldrig uppleva Sambas examen då hon avled 
tre månader tidigare. 
Hennes bortgång tog Samba mycket hårt. 
1996 hörde Samba talas om Chigambas och tänkte att 
”om jag får jobb där så behöver inte mina framtida barn få 
det så jobbigt som jag haft det”. ”Jag blev anställd   som 
volontär men sedan betalade Chigambas för min 
vidareutbildning och jag blev en, som det heter, 
kvalificerad lärare”. Samba har varit Chigambas trogen i 
snart 20 år och lever idag tillsammans med sin fru och två 
döttrar. Han betalar för brorsbarnens skolgång eftersom 
hans bror är avliden.  
”Jag vill jobba kvar för Chigambas tills jag blir pensionär” 
avslutar Samba.   /AnnGreth 

Ex-student 
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Leksaker - Affär Betyg 

Sömnad 

När betygen ska sändas till faddrarna hjälper lärarna till. 
I år var det 1154 betyg som skulle postas. Dessa betyg är 
inte lätta att förstå, vi har försökt att ta reda på hur det 
fungerar, men inte lyckats. 
Betygen ska i första hand ses som ett bevis på att ditt 
fadderbarn går i skolan. Det ni kan se på betyget är i vilken 
klass hon/han går. Ni kan också se hur mycket frånvaro 
hon/han har haft. 
Bli inte orolig när ni läser kommentaren från läraren. Det 
kan stå att eleven ”kan bättre” eller ”borde studera mera 
hemma”. Dessa kommentarer står det i stort sett på alla 
betygen. 
På betyget ni får står det, termin tre. Det är för att Gambia 
följer det engelska systemet med tre terminer per läsår. 

Lamin (som hjälper till med snickeriarbete) har tillverkat 
hyllor till förskolorna. 
I utbildningssyfte leker man affär och lär sig på så sätt att 
hantera pengar på rätt sätt. 

Våra lärare har varit på kurs och lärt sig hur man kan 
tillverka leksaker.  De har nu i sin tur lärt Chigambas 
förskolebarn att göra dessa leksaker. 
Otroligt vad man kan göra med frigolit, kartonger, tomma 
konservburkar och plastflaskor! 

Vi har nu kommit igång lite smått med vår yrkesskola i 
Mansajang där vi inriktar oss på sömnad och 
datautbildning. Vår lärare i sömnad, Demba Fofana som 
har arbetat med detta tidigare, är mycket glad för den fina 
lokalen han får arbeta i, där alla elever har tillgång till egen 
symaskin. Till nästa år kommer vi att ha 15 elever i en 
förmiddagsgrupp och detsamma i en eftermiddags-grupp. 
Utbildningen kommer att vara 2-årig för bägge 
utbildningarna. 
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Lördagen den 24 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 
kommer att tillaga 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, men det blir en överraskning. 
Behövs övernattning så hjälper vi till att ordna det. 

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

senast lördagen den 17 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! 
Christer, Carina, Susann, Eva och Janne 

Ekonomisk redovisning för 
fadderorganisationen CHIGAMBAS  

1 juli 2014  -  30 juni 2015 

  Intäkter 
  Fadderavgifter           796 800 kr 
  Medlemsavgifter     1 400 kr 
  Faddergåvor            120 960 kr 
  Gåvopott                 4 628 kr 
  Donationer          373 719 kr 
  Tullavgift                   400 kr 
  Försäljning               4 810 kr 
  Specialstudier             21 612 kr 
  Sjukvårdsfond                          70 920 kr 

  Ränteintäkter               7 768 kr 
 

  SUMMA INTÄKTER   1 403 017 kr 

  Utgifter 
  Kostnader i Gambia: 

  Fadderavgifter   449 326 kr 
  Faddergåvor   120 960 kr 

 Gåvopott                177 300 kr 
 Sjukvårdsfond       2 435 kr 
 Donationer                   232 994 kr
 Specialstudier        21 612 kr 

  Summa:         1 004 627 kr 
   

  Kostnader i Sverige: 
  Trycksaker                  5 300 kr 
  Kontorsmateriel       4 566 kr 

  Bokföringskostnader       1 830 kr 
  Telefon, internet        2 161 kr 

  Porto       14 696 kr 
  Lokalhyra                       1 800 kr 
  Bankkostnader            1 817 kr 
  Resebidrag       52 086 kr 

  Förbrukningsinventarier            4 639 kr 
  Förbrukningsmaterial                    461 kr 

  Summa:                89 356 kr 
   

   SUMMA UTGIFTER          1 093 983 kr 

  Årets resultat            309 034 kr                    Behållning den 30 juni 2015 
 
  Ingående kapital den 1juli 2014   1 066 377 kr                Bankkonto     1 300 911 kr 
                         Kundfodringar          74 500 kr 
  Summa:            1 375 411 kr     Summa:      1 375 411 kr 


