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Våren 2015 

 
Omar som är handikappad har fått börja skolan! 
Mamman grät av lycka. Hennes kommentar var 
”jag trodde aldrig min som skulle få gå i skolan”. 

Mer på sidan fyra. 
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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 juli 2014 —12 mars 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 65 350 kronor skänkts. 

Höks pastorat 1 294 kr 
Traryds-Hinneryds pastorat 487 kr 

Berga pastorat 1 115 kr 
Nöttja kyrkliga syförening 2 000 kr 

Hamneda kyrkliga syförening 3 000 kr 
Södra Ljunga kyrkliga syförening 620 kr 

Ladies Circle, Markaryd 3 400 kr 
ICA Kvantum Markaryd 10 000 kr 

Kommunalt Sydost Markaryd 3 019 kr 
Jim Sundberg 7 400 kr 

ICA Strömsnäsbruk 4 520 kr 
Wickmans Begravningsbyrå 1 000 kr. 

Åsa o Manfred Stumpf 600 kr 
Irma Huttunen 500 kr 

Monica o Leif Blomqvist 1 000 kr 
Lennart Falk 900 kr 

Peter Gyllenholm 1 000 kr 
Tomas Johansson 3 700 kr 

Gunilla Wegebro Nilsson 500 kr 
Åke, Lars, Carin och Åsa Larsson 10 000 kr 

Olle Stridh 1 000 kr 
Solveig o Karl-Uno Karlsson 10 000 kr 

Anonym givare 1 000 kr 
Svensk Gambianska föreningen 40 000 kr 

Markaryds Järn (hänglås) 
Klintebergs Färg (färg) 
Glaslindberg (dörrlås) 

Behållning från årsmötet (lotteri, försäljning mm) 7 480 kr 
Till byggnation av yrkesskolan har det inkommet en donation 

på 230 000 kr från en anonym givare. 
 

Tack DANAGÅRD LiTHO för att ni trycker tidningen åt oss. 

facebook 
Ni vet väll att ni kan följa Chigambas på 

facebook! 
www.facebook.com/chigambas 

Här kan ni just nu följa 
bygget av den nya yrkesskolan. 

Vi gör givetvis andra intressanta inlägg 
om vad som händer i 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! 
info@chigambas.se 

Vi får idag mycket stickade och sydda baby-
kläder och filtar. Detta är givetvis behjärtans-
värt då behovet är stort. Då vi nu får så mycket 
kläder kan vi inte som förut ta med oss dessa 
själva  p.g.a. att vi då får övervikt på flyget utan 
måste invänta någon som sänder en container 
till Gamba. Problemet med att sända med 
container är att det är dyrt. 
Vi kan inte heller ta foto vid överlämnandet och 
sända till er som skänkt kläder. 
Vi har löst utdelningen med att Mariato (Chigambas 
sekreterare) går till lasarettet varje vecka för att se  
om det finns någon nyfödd som hon då överlämnar 
kläder/filt till. 
Vi tackar givetvis alla er som skänkt babykläder och 
får fundera på hur vi i framtiden ska lösa transporten 
till Gambia. 

Vill du bli fadder? 
Det är enkelt! 

På vår hemsida kan du 
registrera dig. 

www.chigambas.se 
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Mamadou (vänster) och Kanni har stora problem med sina ben.  Mamadou fick ett 
par kryckor som kommer att hjälpa honom till en viss del. Till Kanni hade vi med 
oss en rullstol som nu gör att hon är tillbaks i skolan. Hon har missat ett helt skolår 
p.g.a. sin sjukdom så hon fick gå om en klass men var överlycklig för att vara 
tillbaks i skolan. 

Kannis rullstol var lite för stor så 
när vi såg damens rullstol 
(vänster) undersökte vi om vi 
kunde skaffa några sådana. 
Den fungerar i stort som en 
cykel men man ”trampar” med 
armarna. 
Med hjälp av George hittade vi 
mannen i Banjul som tillverkar 
dessa. Han lovade att gör två i 
barnstorlek. 

Chigambas anser att alla barn har rätt till skolgång, givetvis även de 
handikappade.  Problemet är att hitta dessa barn.  Familjer som har ett 
handikappat barn skäms över detta och gömmer undan barnen.  
Chigambas försöker ändra på denna syn och vår personal gör vad de kan 
för att hitta dessa barn. I all renovering och nybyggnader tänker vi på att 
handikappanpassa dessa lokaler. Vi gör bredare dörrar, ramper där det 
behövs, tar bort höga trösklar mm. 

Omar (till höger) fick chansen att 
börja skolan.  Lama har lovat att 
kontrollera att det fungerar och 
Omar älskar Lama. Särskilt när han 
får åka med på motorcykeln. 
Vi träffade Omars mamma i 
november när vi var i Basse. Hon 
grät av lycka för att hennes son har 
fått denna chans! ”Jag trodde aldrig 
min son skulle få gå i skolan” var 
hennes kommentar. 

Bakre raden, från vänser: 
Mamadou Mutarr Bah, lärare 
Tijan Jallow, lärare 
Manjang Baldeh, lärare 
Lamarana Barry, volontär (lärare) 
Dawda Jallow, lärare yrkeskolan 
Främre raden: 
Mariato Danso, sekreterare 
Binta Jallow, kontorist 
Fotou Kuyateh, volontär (lärare) 
Dessa är f.d. ”Chigambas-barn” som 
nu jobbar för Chigambas! 
Detta är ett stort bevis på hur viktig 
utbildning är! 
Utan hjälp av en fadder hade aldrig 
dessa ungdomar fått någon 
utbildning och då små chanser till 
ett jobb. 
Chigambas är stolta över dessa! 

 Handikappade barn 

X-studenter 
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Drömmen om en egen yrkesskola är snart sann! Tanken var 
att detta bygge skulle läggas på en  4-5 års plan men 
förutsättningarna förändrades efter ett telefonsamtal från 
en fadder.  Faddern, som t.v. vill vara anonym donerade 300 
000 kr till Chigambas till detta bygge.  Detta gjorde att 
styrelsen tog beslut om att starta omgående. Efter mycket 
arbete med ritningar, bygglov och godkännanden kunde vi 
sätta igång.  

Det första var att 
hitta någon som 
kunde ansvara för 
bygget av skolan 
och skriva kontrakt 
med honom.  
Valet blev Hamadi 
som under många 
år har hjälpt oss. 

Därefter blev det inköp av skottkärror, spadar och hackor. 
Sen var det dags att gräva och tillverka cementblock.  

Vi räknade med att det 
skulle gå åt c:a 20 000(!) 
cementblock. 

Allt grävningsarbete och 
tillverkning av cement-block 
ska göras av byfolket, ”hjälp 
till självhjälp”.  
Detta arbete sker för hand. 

Då inriktningarna på yrkesskolan kommer att bli svets- och 
snickarutbildning krävs det mycket ström.  En generator är 
inköpt från England och är levererad till Basse. Av den 
anledningen började vi med bygget av generatorhuset som 
står klart så när som på målningen. 

Under tiden som Hamadi byggde generatorhuset hade 
byfolket grävt till skolan.  Hamadi murade syllen och la ut 
armeringsjärnen.  En sista koll innan det var dags att gjuta 
bottenplattan. 

Att gjuta 600m3 bottenplatta när all betong ska blandas för 
hand kräver mycket folk.  När Lama, som har 
huvudansvaret för att bygget ska fungerar och ropar på 
hjälp, kommer folket!  Damerna bär vatten, männen 
blandar och kärrar ut betongen, Hamadi är givetvis där för 

att göra slutarbetet med tilljämning. 
Det har inte varit några problem med att få folket att 
komma när Hamadi behövt hjälp. Alla ser fram emot denna 
yrkesskola. 

Yrkesskolan i Kaba Kama 



6 

Nu var det dags att använda cementblocken.  Efter bara 
några veckor var ytterväggarna klara! 

Pelarna till verandan och som bl.a. ska hålla uppe taket  var 
nästa jobb. Vi blev imponerade när vi såg dessa konstverk. 
I väntan på takstolarna 

påbörjade Hamadi bygget med 
de nya toaletterna.  Det är ett 
hårt arbete att hacka sig ner 4 
meter.  Detta arbete görs av byfolket som lovat att hjälpa till 
med  
grävningsarbetet. 

Takstolarna som tillverkades vid kusten och transpor-terats 
de 40 milen till Basse har anlänt. Nu var det dags för ett  
tungt arbete. Som de flesta arbetsmomenten på detta 
bygge så är det handkraft som gäller då det inte finns 
maskiner till hjälp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Takstolar på plats, fönster 
isatta. Nu börjar det likna 
en riktig skola! 
Nu ska alla väggar putsas 
och målas. Därefter är det 
el arbetet kvar. 
När ni läser detta är 
förhoppningsvis skolan i 
det närmaste klar. 
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Vill man åka på egen hand och 
hälsa på sitt fadderbarn så går det 
givetvis bra. Det billigaste sättet att 
ta sig från kusten till Basse är att 
åka buss.  Ett bekvämare sätt är att 
hyra en bil med chaufför. 
Chigambas rekommenderar då 
Lams tours som vi har gjort en 
överenskommelse med om ett 
specialpris för medlemmar i vår 
förening.  Lamin Ceesay (Lams) kan 
även ta med er ut på andra 
utflykter. Läs mer om detta på 
www.lamstours.com 
Chigambas kan hjälpa till med att 
förmedla kontakten med Lams när 
det gäller Basseresan. Andra 
utflykter diskuteras direkt med 
Lams. 

Att resa till sitt fadderbarn 
på egen hand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande med fru åkte till Basse i november. Det var sedvanliga bymöten i alla tre 
byarna.  Jag vill framföra deras stora tack till er faddrar för all den hjälp de får! 
Under de nästan 20 år som jag jobbat med föreningen har vi tillverkat mer än 
100 000 cementblock men jag har aldrig sett hur det går till. Därför bestämde jag mig 
innan vi åkte att jag skulle få vara med en dag. Vi startade kl. 9 och höll på till 
4 på eftermiddagen.  All cement blandas för hand, 840 block blev det och  jag var trött 
efter dagens arbete. Men otroligt glad för att få vara med och känna på detta. Vid 
dagen slut kunde ”gubbarna” till vänster lite svenska, ”jobba på” och ”skynda på”.  
Detta blir en av de dagar i Basse som jag aldrig glömmer!                     //Janne 
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Chigambas årsmöte den 6 oktober 
2014 i Traryds församlingshem. 
Bilden visar att återigen kom det många medlemmar 
till Chigambas årsmöte.  
Ordförande Janne Wickman hälsade alla välkomna 
och förklarade mötet öppnat.  Carina Brandt Jönsson 
såg till att alla beslut blev antecknade. 

Eva Esko Thelin, kassör för Chigambas 
redogjorde för ekonomin och alla kunde 
konstatera att den är stabil.  
Revisor Lars Petersson, Ernst & Young läste 
upp revisorernas rapport och densamma 
godkändes av årsmötet. 
Lars påpekade att endast 2,5 % av 
omsättningen stannar i Sverige. Årsmötet 
beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013-2014.  
Årsmötet beslutade även att medlems-
avgifterna (= fadderavgiften) skall vara 
oförändrade 2014-2015. Valberedningen 
hade inte behövt anstränga sig så mycket i 
år. Det blev omval på alla posterna. 

Fadderansvarige Susann 
Eriksson informerade om att det 
aldrig tidigare varit så lätt att 
hitta faddrar till barnen som just 
nu.  
Föreningen har 935 med-
lemmar. En ökning under året 
med 120.!  Chigambas, med 
hjälp av faddrar har 1016 barn i 
utbildning. Susann säger att en 
stor bidragande anledning tror 
hon beror på Facebook. 
I detta media får vi ut vårt 
budskap att fattiga barn 
behöver hjälp med utbildning. 

Efter mötesförhandlingarna bjöd        ICA 
Nära, Strömsnäsbruk på mat som Gullvi 
Meurling och Ingrid Andersson ställde 
upp och tillagade.  Under kaffet var det 
försäljning av lotter.  
Alla de jättefina vinsterna var skänkta av 
olika företag och privatpersoner. 
Underhållningen i år svarade två tjejer 
från musikskolan för, Moa Jacobsson och 
Divjana Salashina med hjälp av läraren 
Ola Brandt. 
Överskottet blev hela 7 480 kr!  
Styrelsen säger tack till all er som hjälpte 
till att få en trevlig eftermiddag. 


