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En av CHIGAMBAS elever, Adama Baldeh (MK 252) 
har utsetts till ”Head girl” på St.George´s skolan. 

Denna utmärkelse kan endast någon få som är mycket duktig. 
Om någon elev på skolan har problem går man till Adama 

och hon är ”mellanhand” mellan eleven och rektorn. 

Hösten 2009 
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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, 21444 

Sekreterare 
 

Christer Blomquist 
0433-20077 

Kassör 
 

Eva Esko-Thelin 
0433-20303 

Ledamöter 
 

Carina Jönsson-Brandt 
0433-20785 

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 eller 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 inte 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 700:-/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 och bankgiro 
www.chigambas.se 
info@chigambas.se 

Bankgiro: 5061-2514 
Våra huvudansvariga i Gambia, Lama, Haddy och Krubally 

IT ansvarig:  Björn Eriksson 042-205307 

             Eva     Christer     Carina     Janne      Susann 
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En lördag eftermiddag i juli bjöd Kalle Hals in 
släkt och vänner hem till sig för att informera 
om Chigambas. Kalle bor i Strömsholm och 
eftersom vi, ”Åke-rör” med fru, inte har många 
kilometer dit så tyckte Kalle att vi också skulle 
vara med och hjälpa till med informationen. Vi 
tog kontakt med Siri, en gambianska som bor i 
Falun. Hon var inte nödbedd utan erbjöd sig 
dessutom ta med sig mat som är vanlig i 
Gambia, Domodda, förstås. Det blev mycket 
information och många frågor. Hoppas att 
flertalet tecknar sig som fadder senare i höst, 
lagom till skolstarten. Kalle som sponsrar två 
flickor sedan två år tillbaka är mycket nöjd med 
kontakterna. Ofta får han brev och teckningar 
från barnen i Basse. Då han inte har egna barn 
känns det extra bra. TACK Siri för den goda 
maten!      Åke och Maggan 

Fadder kallar till Chigambas träff 

Donationer 
Som tidigare år har stora donationer kommit in till föreningen. Donationer som vi kan göra det lilla extra för våra 
barn.  Som vi tidigare berättat så står lekredskap på våra tre skolor högt på önskelistan.  Vi använder  även dessa 
donationspengar för hålla våra byggnader fräscha. Regn, sol, blåst sliter hårt på dessa.  Återigen säger vi ett stort 
tack till alla er som på olika sätt ställer upp för att Chigambas ska kunna hjälpa fattiga barn till skolgång. 

Till bortgångnas minna har totalt  33 880 kronor  skänkts. 
Strömsnäsbruks kvinnliga bilkår la ner sin verksamhet och skänkte  kassan på  1 792,95 kronor. 

Lidhultsskolan har även i år genomfört ”operation dagsverk” och skänkte pengarna som de fick in  2 799 kronor.  
Peter Sandberg  7 000 kronor. 

Markaryds folkhögskola  9 456 kronor. 
Anja Hugosson från Växjö ”samlade” in pengar på sin högtidsdag  11 900 kronor 

Som tack efter en informationsträff samlade Pensionärsgruppen, Strömsnäsbruk in  443 kronor. 
Utöver att Markaryds Grafiska trycker vår tidning har de skänkt  3 000 kronor. 

Viktig information 
Tryckfelsnisse var framme på våra fakturor som vi sände 
ut i april 2009. Betalningen gäller för läsåret 2008/2009. 
Betalning för läsåret 2009/2010 kommer ni att få er 
tillsänt under våren 2010. 
 

Varje gång som vi sänder Chigambas-Nytt får vi tillbaks 
c:a 40 brev. Detta kostar oss pengar och mycket arbete. 
En del nya adresser är lätta att hitta, en del svåra, en del 
omöjliga. Det är inte lätt för er att komma ihåg att 
meddela oss om er nya adress men försök tänka på oss 
om ni flyttar. 
 

Vi skulle vara tacksamma om ni som har e-postadress 
sänder den till oss. Detta skulle förenkla kontakt mellan 
oss och er i framtiden. Sänd den till  info@chigambas.se 
 

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  
700:-/barn och år i en ”gåvopott” som sedan fördelas 
rättvist till våra fadderbarn. Detta belopp var tidigare 

500:- som vi nu höjt. Med ”Rättvis fördelning” menar vi 
med att i år har vi delat ut myggnät till alla våra  
800 barn.  Pengar till inköp av myggnäten är tagna från 
”gåvopottskontot” och även från donationer. 
 

Det har kommit oss tillkänna att en del faddrar har 
direktkontakt med sina barn via telefon och e-mail. Vi 
anser inte att det är fel men vill ändå rikta ett varnande 
finger. Risken för att era telefonnummer och e-mail 
adresser kommer att spridas i Gambia är stor. Detta 
medför en risk för många tiggarbrev och telefonsamtal.  
 

Att sända paket till sin familj har tidigare inte varit 
något problem. Det har varit en liten fast tullavgift på 
80 kronor. Nu har vi två paket som ligger på posten i 
Basse där tullen begär 1400 kronor(!) för det ena och 
830 kronor(!) för det andra för att vi ska få hämta ut 
dem. Vår personal på plats håller på att undersöka vad 
de höga avgifterna beror på. Tills detta är utrett avråder 
vi att sända paket till era fadderbarn. Som ni förstår kan 
inte Chigambas betala dessa avgifter. 
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Lekredskap 
Sedan tidigare har vi gungor och fotbollsmål på våra 
skolgårdar men dessa lekredskap räcker inte då vi numera är 
100 barn på varje skola. Vi kommer de närmaste åren att satsa 
på mer redskap. Av erfarenhet måste det vara fasta, robusta 
redskap. Lösa redskap har en tendens att få ”fötter”. 
Som  ni ser på bilderna har vi börjat med enkla klätterstänger. 
Barn i Gambia är som barn i Sverige. De älskar att klättra, 
hänga, balansera. Att tävla vem som kan hänga längst, att 
göra flest ”armhävningar”  mm. 
Vi har tagit en del bilder på svenska lekparker och deras 
lekredskap. Vid vårt årliga besök i november kommer vi att 
diskutera med vår personal i Basse vad som går att tillverka 
på plats.  

Kaba Kama Sport Team Manneh Kunda Sport Team Mansajang Sport Team 

Idrottsdag   

Våra tre skolor samlas till 
idrottsdag. De tre 
Teamen, ett från varje 
skola har sett fram emot 
denna dag och laddat för 
denna tävling mellan 
skolorna. Man genomför i 
stort sett  samma idrotts-
grenar som här i Sverige.  
Vilket skola som vann har 
vi i skrivande stund inte 
fått reda på. Assiatou och Mariama i löpning 

Gibril har just klarat höjdhoppet 
En bättre hoppställning vore inte fel. 
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The Gambia 

Gambia, formellt Republiken Gambia, är en stat i 
Västafrika vid Atlanten, gränsande till Senegal, som helt 
omger landet. Gambia är den 
till ytan minsta staten på 
Afrikas fastland. 
Gambia blev brittisk 
kronkoloni 1843 och 
självständigt 1965. 1982 
bildade Gambia och Senegal 
en federation, Senegambia, 
vilken upphörde redan1989. 
1991 skrev de båda länderna 
på ett vänskaps- och 
samarbetsavtal. 

Gambia är litet till ytan och långsmalt (mindre än 45 km 
brett). Dess gränser följer den slingrande Gambiafloden. 

Landets nuvarande gränser 
bestämdes 1889 efter en 
överenskommelse mellan 
Storbritannien och Frankrike. 
Klimatet är tropiskt med en 
varm regntid från juni till 
oktober och något svalare 
under resten av året.  
Under de senaste 30 åren har 
n e d e r b ö r d s m ä n g d e n 
minskat med 30% vilket 
innebär att det förekommer 
längre torrperioder. 

Några av Gambias miljöproblem är skogsskövlingen 
som leder till att öknen breder ut sig och att vattnet på 
många håll är förorenat av vattenburna 
sjukdomsorganismer. All elektricitet produceras av 
fossila bränslen. 
 

Gambia har inga viktiga mineraler eller andra 
naturtillgångar och en begränsad yta odlingsbar mark. 
Ungefär 75% av befolkningen är beroende av odling 
och boskapsskötsel för sin försörjning. Bland andra 
näringar märks är fiske.  
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Befolkning, de största grupperna är:  Mandinka 42%, Fula 18%, Wolof 16%, Jola 10%, Serahuli 9% 
Befolkningens medelålder:   17,4 år (2002) 
Spädbarnsdödlighet:    7,5% (2003) 
Befolkningens medellivslängd:   54,4 år (2003) 
Religion, religiös tillhörighet:   Muslimer 90%,  Kristna 9%,  Inhemska religioner 1% 
Språk:       Engelska, Mandinka, Wolof, Fula och andra inhemska språk. 

Lite fakta om Gambia: 
Huvudstad:  Banjul 
Största stad:  Serrekunda 
Officiellt språk: Engelska 
Statsskick:  Replublik 
Självständigt: 18 februari 
1965 
Yta:   11 300 km2 

Gambia är indelat i 6 regioner: 
Huvudstadsområdet, Greater Banjul Area 
samt 5 ''divisions'': Upper River Division 
   Central River Division 
   Lower River Division 
   North Bank Division 
   Western Division. 
Varje region är i sin tur indelad i ''districts'', 
av vilka det finns totalt 37 stycken i landet. 

Den småskaliga industri som finns bearbetar 
jordnötter, fisk och skinn. Export av 
importerade varor (reexport) var tidigare en 
viktig del av ekonomin, men nya regler och en 
instabil valuta har gjort att den handeln har 
minskat. År 1998 förstatligades ett stort privat 
företag, Alimenta, som var den största 
uppköparen av jordnötter. Efter det har 
priserna på jordnötter sjunkit markant. Även 
turismen, som utgör en viktig del av landets 
ekonomi, har minskat. Arbetslösheten är 
mycket hög och Gambia är beroende av 
internationell ekonomisk hjälp. Fungerar som 
en mellanhand i affärer med diamanter och 
vapen, ifrån länder som Sierra Leone. 
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Blandad information från från Basse 

Vill ni besöka Basse rekom-
menderar vi Gabriel som 
guide. En pålitlig och trevlig 
man i sina bästa år. 
Kontakta någon i styrelsen så 
hjälper vi er med kontakter 
med både Gabriel och vår 
personal i Basse. 

Efter att Mariama varit mycket 
sjuk  är vi glada att vår sekre-
terare på kontoret i Basse nu är 
tillbaks på jobbet igen. 

Översikts bild av 
skolområdet med: 
skola, 
kök, 
skräddarens lokal, 
kontor och gästhus 
i Manneh Kunda.  

Överlämnandet av verktyg till ”vår” motorcykel 
reparatör var en upplevelse. Han blev så glad 
att han dansade inför alla.  Han lovade att i 
framtiden lämna bra priser när han reparerar 
till Chigambas. 

Lyckliga barn på skolavslutning. Våra duktiga elever på yrkesskolan 
visar upp sängar som de tillverkat. 
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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 (vägbeskrivelse = sök 
på Gula sidorna, Traryds församling). 
Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter 
kommer en lättare lunch att dukas upp. 
ICA Nära i Strömsnäsbruk kommer att sponsra oss med 
råvarorna och Rose-Marie Catering i Traryd kommer att 
tillaga en god lunch till oss. 
Kan vi sälja mer än 1200 lotter? Det gjorde vi på 15 
minuter förra året.  Vi gör ett försök. Som alltid kommer 
vi att ha jättefina vinster. Vill du skänka något så är vi 
givetvis tacksamma för detta. Någon slags 
underhållning kommer vi att försöka ordna. 
Behövs övernattning så hjälper vi till att ordna det. 
 

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

senast fredagen den 16 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  
1/7 2008  -  30/6 2009 

 
  Intäkter 
 
  Fadderavgifter   523 480:- 
  Medlemsavgifter      1 300:- 
  Faddergåvor     55 000:- 
  Gåvopott      12 714:- 
  Donationer     69 373:- 
  Tullavgift           480:- 
  Ränteintäkter     24 470:- 
 
  SUMMA INTÄKTER          686 817:- 

  Utgifter 
  Skickat till Gambia: 
  Fadderavgifter   523 969:- 
  Faddergåvor     55 000:- 
  Summa:             578 969:- 
  Kostnader i Sverige: 
  Kontorsmateriel      2 771:- 
  Bokföringskostnader      1 480:- 
  Telekostnader          419:- 
  Porto      10 174:- 
  Övriga kostnader          150:- 
  Kostnader i Gambia      4 150:- 
  Resebidrag     10 000:- 
  Reklamtrycksaker    12 495:- 
  Bankkostnader          340:- 
  Summa:    41 979:- 
   
  SUMMA UTGIFTER          620 948:- 

  Årets resultat        65 869:-    Behållning den 30/6 2009 
  Ingående kapital den 1/7 2008   523 041:-    Bankkonto   536 510:- 
           Kassa        0:- 
           Kundfodringar      52 400:- 
 
  Summa:       588 910:-    Summa:               588 910:- 


