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Killarna från Mansajang förskola visar upp sina nya fotbollsdressar. 
De hoppas att Traryds Fönster ger oss lite 

sponsorpengar när vi nu gör reklam för dem i Gambia. 

Hösten  2010 
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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 
 

Christer Blomquist 
0433-20077 

Kassör 
 

Eva Esko-Thelin 
0433-20303 

Ledamöter 
 

Carina Jönsson-Brandt 
0433-20785 

Susann Eriksson 
Fadderansvarig 
042-20 53 07 

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, 
Lamarana (Lama) Jallow,  Rose Baldeh, Bunama Krubally  

IT ansvarig:  Björn Eriksson 042-20 53 07 

             Eva     Christer     Carina     Janne      Susann 
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Donationer 
Sedan förra utskicket av Chigambas-Nytt 

har dessa donationer tillkommit . 
Donationer som vi kan göra det lilla extra för våra barn. 

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 minne har totalt  15 120 kronor skänkts. 
Teckomatorps församling (kollekt) 382:50 kronor 

Vittsjö - Bjärnum Rotaryklubb 5 000 kronor 
Gåvor till Eva-Marie Anderssons högtidsdag 9 040 kronor 

Som alla år tidigare, tack  Markaryds Grafiska 
för att ni trycker vår tidning. 

Lekredskap 

Till de som donerat pengar till föreningen har vi lovat 
att använda en del av dessa till att bygga lekredskap 
på våra tre skolgårdar.  Tidigare har vi byggt gungor, 
räcken som barnen kan klänga på och fotbollsmål. Nu 
har vi utökat med ”balansräcken” som vi tillverkat i 
metall för att de ska hålla för fukt och att inte 
termiterna ska äta på dem. 
Evert Persson från Kil har tillverkat och skänkt oss 
”gunghästar” som vi tillsammans med annat material 
sänt till Gambia. 
Vår f.d. sekreterare Mariamas (som så tragiskt avled) 
son visar hur man går balansgång.  En lång kö för att  
prova Everts hästar bildades direkt efter att de var 
monterade. Mer lekredskap kommer det att bli 
framöver. 

Skoltävlingar 

Vår duktiga personal i Basse anordnar tävlingar mellan 
våra skolor varje år. Det är en av höjdpunkterna på året för 

barnen där alla drömmer 
om att vinna och få en 
pokal som man stolt kan 
visa upp. 

Skolavslutning 
Ett år har gått ! Ytterligare ett viktigt skolår avslutas 
med fest. Barnen har klätt upp sig och samlas för att äta 
en god måltid som vår duktiga kökspersonal har tillrett. 
Sen blir det dans och alla får varsin chipspåse och en 
läsk. 

Det går bra för 
Chigambas fotbolls- 
lag från Kaba Kama. 
Här visar laget stolt 
upp  pokalen de 
vunnit. Om de fick 
nya fotbollar lovade 
de att vinna. 
De höll sitt ord! 

Hjälp! 

Vilken dag som helst får vi 90 registreringspapper på nya 
barn. Vi har höjt antalet barn i våra klasser från 25 till 30 
barn. Vi har tre skolor vilket  innebär att vi i framtiden 
kommer registrera 90 nya barn varje år. 
Vår fadderansvarige Susann Eriksson hoppas att ni ska 
vara lika duktiga som tidigare med att hjälpa oss att hitta 
någon som vill hjälpa ett fattigt barn i Gambia till 
skolgång.  
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En reseberättelse av Karin, Sven och Ann Larsson 
Vår resa till Gambia 29/10 - 5/11  2009 
  
Äntligen var vi på väg till Basse, en resa som vi aldrig 
kommer att glömma. På morgonen den 29/10 stiger vi på 
planet på Kastrup, som ska ta oss till Banjul. Efter ca 8 
timmar med mellanlandning på Teneriffa landar vi på 
Banjuls flygplats, och blir körda i bussar till ankomst-
hallen.  
Det var ett kärt återseende, vi var där 2003 och då visste 
vi inte något om fadderverksamheten i Basse. När 
passkontrollen äntligen var över väntade bussen som 
skulle ta oss till hotell Bijilo. 
Vi solade och vilade två dagar innan vår spännande resa 
började till Basse. 
Janne hade ordnat 
med chaufför som 
hämtade oss kl. 
6.15. Det var fort-
farande mörkt ute 
när vi kom ner till 
färjeläget i Banjul, 
där skulle vi ta 
båten över till 
Barra på den norra 
sidan.  
Vilken upplevelse vi fick se i färjeläget. Myller av 
människor, trängsel av bilar och försäljning av allt möjligt. 
Det är inte den ordningen vi har vid våra färjelägen! 
Gabriel gick och köpte biljett till överfarten. Vi kom med 
första båten för dagen. Vi trodde vi var sista bilen på 
båten, men en bil till skulle på. Vår dotter och jag blev 
tillsagda att gå av bilen. Sedan gungade de vår bil så den 
flyttades sidledes så den sista bilen fick plats. Trångt och 
rörigt. Hela båtresan tog ca 40 min. När vi väl kom av 
båten så flöt det på bra, vägen till nästa båt överfart var 
mycket bra.  
Gabriel berättade för oss att det kommer att bli 17 
poliskontroller på vägen till Basse, men vi fick det till 22 
st. När vi blev stoppade frågade dom vart vi skulle, vi sa 
bara Chigambas och då visste alla vad det var, så det var 
bara att köra vidare. På vägen dit såg vi många apor och 
en krokodil som sprang under bilen.  
När vi kom till nästa båt var där många barn som tiggde, 
så de fick vår matsäck som var över, de blev överlyckliga. 
Båten till Georgetown  var inte vid stranden, så Gabriel 
fick tuta några gånger på båten för den var på andra 
sidan Gambia floden.  Ön vi åkte över till var inte så stor 

så det gick fort till nästa 
båt. På ön blev vi 
stoppade av kvinnliga 
poliser som först 
frågade var vi skulle 
och sedan ville dom 
titta i vårt bagage. 
Nästa båt fick vi själva 
dra oss över med rep. 

Resten av vägen till Basse mardrömslik. Hål i vägen stora 
som kratrar fick köra slalom från den ena kanten till den 
andra. Vi var nere i vägrenen för där var det bättre att 
köra och upp igen.  
Efter ca 2 timmar på denna guppiga väg var vi ÄNTLIGEN 
i Basse, som då kändes exotiskt, fantastiskt och mycket 
spännande. Hela resan tog 8 timmar. Vi körde igenom 
Basse som var ganska stort, för att komma till gästhuset i 
Mansajang. 
Gästhuset var byggt 
vägg i vägg  med 
skolan. Lama kom 
efter en stund och 
hälsade oss välkomna 
till Basse. Det första vi 
sedan gjorde var att 
besöka våra fyra 
fadderbarn och deras 
familjer. Vi blev 
mycket väl bemötta 
av familjerna som var 
mycket tacksamma 
för vår hjälp. 
I min dotters ena 
familj var det första 
gången dom såg vita 
m ä n n i s k o r .  D e 
dansade och sjöng för 
oss, vilken upplevelse.  
 
Barnen var mycket blyga för oss, de var nog även lite 
rädda för att få träffa oss. Enligt Janne kommer glädjen 
efter att vi hade gått, och det lever dom länge på.  
De ville gärna visa oss runt i sitt hus, så att vi fick se hur 
dom bodde. Husen var gjorda av lera och halmtak, så när 

r e g n p e r i o d e n 
kommer så kan 
husen rasa sönder. 
Deras odlingar var 
inte stora, så man 
kan inte fatta hur 
dom kan överleva. 
Men folket var 
mycket stolta och 
glada över sitt land.  
 

Efter denna långa dag med mycket upplevelser och 
intryck körde vi åter till Mansajang för att sova. 
Efter frukost nästa dag gick min dotter och jag ut på 
skolgården. Där möttes vi av många glada barn som ville 
hälsa på oss, där kom även två lärare och hälsade oss 
välkomna. En stund senare kom Lama och Haddy för att 
vi skulle först besöka Chigambas egna skolor.  
Vi började i Mansajang där det var barn mellan 3-6 år. Där 
bedrevs undervisning på deras nivå, mycket lek och 
praktiska övningar. 
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Barnen fick ett mål mat om dagen som bestod av ris eller 
soppa. Maten lagades på varje ställe. Efter maten kunde 
barn som var trötta gå och vila på tjocka madrasser.  

Nya fina toaletter med dusch som var nygjorda. Vatten 
fanns i ett vattenkrus som var i ett förråd där barnen 
kunde själva gå och ta när dom var törstiga. 

Mitt på skolgården stod ett runt hus med halmtak. Under 
den varma tiden kunde barnen sitta där för att få lite 
svalka. På skolområdet var där odlingar av sötpotatis och 
grönsaker. De två andra Chigambasskolorna i Kaba Kama 
och Manneh Kunda bedrevs med samma inriktning. 
När vi kom ner till kontoret blev vi bjudna på ris och 
pumpa som vi åt tillsammans. Gick sedan en runda på 
skolan och såg t.ex. var skoluniformerna syddes. Det var 
två killar som hade den uppgiften.  
Lama berättade också hur dom hade byggt en ränna i 
jorden som skulle leda vattnet ut i naturen så det inte blir 
någon översvämning på skolgården under regnperioden. 
Vi besökte även de andra skolorna där Chigambas hade 
betalt skolavgiften. I varje klass var det nästan hälften 
Chigambas barn. På dessa skolor var det uppdelat i fm. 
och em. grupper för annars blev det för många barn i 
varje klass.  

Vilken tur vi hade Lama med oss hela tiden och han 
berättade mycket om Chigambas.  Han var en helt 
underbar man, vänlig mot alla barn, och barnen var glada 
för honom. Han kände alla familjer och var dom bodde.  

Vi fick själva se med egna ögon att behovet var mycket 
stort i Basse. När vi kom tillbaka till Mansajang pratade vi 
en stund om vad vi hade varit med om. Lama undrade 
om vi hade fler frågor. Vi undrade hur dom egentligen 
kunde överleva, det är med Guds hjälp svarade Lama. 
Sedan var det sorgligt att säga adjö till Haddy, Lama sa 
att han kom tillbaka senare på kvällen för att prata och 
säga adjö.  
Det blev en tidig morgon för oss, vi visste inte hur lång 
tid resan kunde ta till Banjul. Samma eländiga väg. Men 
vilket flyt vi hade, vi var tillbaka på hotellet vid 13 tiden. 
Det blev sedan en skön dusch och en god middag. 
Vi hade sedan en härlig dag vid poolen innan färden åter 
gick hem till Sverige. 
Detta var nog den mest minnesvärda resa vi har gjort. Vi 
fick många tankeställare hur bra vi har det. 
Det känns mycket bra att kunna hjälpa dessa barn till en 
bra utbildning. 

Ett stort tack till Janne och alla i styrelsen som gör ett 
mycket stort arbete för att Chigambas ska fungera. 

Karin, Sven och Anna Larsson Vittsjö 
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När man nämner Afrika tänker de flesta ”sol, värme 
och torka”.  Det stämmer på en del platser men inte i 
Gambia. Det enda som stämmer är kanske värme. 
Under vårt vinterhalvår har Gambia sol och värme, 
mycket torkar bort. Under vårt sommarhalvår har de 
tropisk hetta, hög luftfuktighet och det  blir mycket 
varmt men det värsta är monsunregnen. Det regnar 
mycket och stormar drar fram. De flesta bygger sina 
hyddor i lera. De har inte råd att köpa cement  som 
skulle innebära att  hyddan skulle ha större 
motståndskraft  mot oväder. 
Alla byggnaderna som Chigambas har byggt är av 
cement  men trots detta hjälper inte det alltid. 
Återigen har regn och blåst ställt till det för oss. Ett 
häftigt regn gjorde att toaletterna i Manneh Kunda 
nästan försvann under marken. Som tur var kom 
ingen till skada. Då vi är fler barn på våra 
skolor än tidigare så har vi byggt fler 
toaletter. De nya blev färdiga förra året så 
vi står som tur är inte helt utan. 
Båda avloppsbrunnarna i Mansajang har 
också blivit förstörda. Nya toaletter 
kommer att byggas och vi hoppas  kunna 
reparera brunnarna. Vi bygger nu rännor 
som ska leda bort vattnet så 
förhoppningsvis ska det hjälpa. 

Regn och blåst  

Våra ”allt i allo-grabbar” som är f.d. Chigambas 
elever och som numera hjälper till med diverse 
reparationsarbeten på våra skolor bad om en cykel 
för att underlätta deras transporter av materiel. 

Givetvis tyckte 
vi det var Ok 
att införskaffa 
en sådan. 

Våra förskolebarn (5-6 år) i full gång att tillverka egna leksaker 
och rita teckningar till sina faddrar.  Vi har påpekat för våra 
lärare hur glada vi i Sverige blir för ett brev eller teckning från 
”våra barn”. Detta har som många av er märkt hörsammats av 
vår personal. 
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Åke , Håkan och Lars-Göran har hjälpt föreningen med att 
samla in, packa och transportera material till Basse. Det var 
Lars-Göran som har en svensk tandläkarpraktik i Gambia 
som skulle sända en container och vi fick chansen att 
”köpa in” oss på en hörna för en billig peng. 
Det var Uddevalla och Skärets simföreningar som 
kontaktade Åke om att de hade mycket kläder, väskor, T-
tröjor, overaller och badkläder som de ville skänka 
Chigambas.  
Utöver dessa kläder fick vi med gunghästarna (se sidan tre) 
som Håkans bror Evert tillverkat och skänkt oss.  
Munktorps Rör & Däck AB (Åkes firma) skänkte oss 
vattenslangar av hög kvalitet. Kvaliten på slangar i Gambia 
gör att de håller max ett år så dessa var mycket välkomna. 
En hel del kontorsmateriel fick vi också med. 
Åke tyckte att vi skulle försöka sända en traktor vilken 
skulle vara mycket användbar i Basse. Kostnaderna för att 
sända och förtulla denna satte stopp för dessa planer. 
Vi säger tack till Åke, Håkan och Lars-Göran för deras 
insats, även ett tack till Evert för de fina gunghästarna. 

Material till Basse 

En eloge till våra duktiga grabbar 
(som vi skrev om på förra sidan) för 
deras målningsarbete. 
Väderförhållanden i Gambia gör att 
det sliter hårt på våra byggnader. 
Styrelsen har därför beslutat att 
försöka måla om våra skolor var tredje 
år. Då vi har tre skolor innebär det att 
vi kommer att måla en skola per år. I år 
blev det Kaba Kama som vi ansåg var i 
störst behov. Vi målade även om vårt 
gästhus i Mansajang. 

Skolbygnaden 

”Sovhuset” för dagisbarnen (3-4 år) Gästhuset i Mansajang 

Kaba Kama sett från gatan Toaletterna 



8 

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 

Lördagen den 23 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. 
Lotteri blir det också som vanligt. Att slå rekordet 1200 
lotter blir inte lätt men 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 15 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 2009  -  30/6 2010 

 
  Intäkter 
  Fadderavgifter           515 300:- 
  Medlemsavgifter        900:- 
  Faddergåvor   68 100:- 
  Gåvopott              15 806:- 
  Donationer          144 950:- 
  Tullavgift         960:- 
  Försäljning        150:- 
  Special studier   12 600:- 
  Ränteintäkter     1 204:- 
 
 
  SUMMA INTÄKTER          759 970:- 

  Utgifter 
  Skickat till Gambia: 
  Fadderavgifter   560 400:- 
  Faddergåvor      68 100:- 
  Summa:             628 500:- 
  Kostnader i Sverige: 
  Kontorsmateriel      4 430:- 
  Bokföringskostnader      1 480:- 
  Telekostnader        1 275:- 
  Porto         9 821:- 
  Övriga kostnader          259:- 
  Kostnader i Gambia     11 919:- 
  Resebidrag      20 000:- 
  Reklamtrycksaker       7 059:- 
  Special studier      12 600:- 
  Bankkostnader              30:- 
  Summa:     68 873:- 
   
  SUMMA UTGIFTER          697 373:- 

  Årets resultat         62 597:-    Behållning den 30/6 2010 
  Ingående kapital den 1/7 2009   588 910:-    Bankkonto   605 407:- 
           Kassa        0:- 
           Kundfodringar      46 100:- 
  Summa:       651 507:-    Summa:               651 507:- 


