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Hösten 2018  

Vi och våra kompisar 
behöver en fadder! 

Var snäll och hjälp oss att hitta någon 
så att vi kan börja Chigambas skola! 

Det kostar bara 800 kr om året 
men våra mammor och pappor 

har inte så mycket pengar. 
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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 

Ledamöter 
 

Christer Blomquist 
0433 -20077 

Susann Eriksson 
Fadderansvarig 

042 -205307 

Ledamöter 
 

Clara  Göransson 
0433-21332 

Eva Esko -Thelin 
0433 -20303 

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. 
Bunama 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. Bunama 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 överläm-
nandet 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 fad-
derbarn. 

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 Mårten Dahlman 0433-62086  ( 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, 
Rose Baldeh, Bunama Krubally och Binta Jallow  

Suppleanter: AnnGreth Wickman, Marita Blomquist 

Clara, Carina, Susann, Christer, Björn, Janne 

Kassör 
 

Björn Eriksson 
042-205307 
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Donationer (18 februari - 30 juni 2018) 
 

Återigen 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 18850 kronor skänkts. 
Filip Asplund, Smålands VVS i Markaryd (tappkranar mm.) 

ICA Kvantum i Markaryd (helsida i annonsbladet) 
DANAGÅRD LiTHO (tryckning av denna tidning) 

Kommunal Sydost, Markaryd 2400 kr 
Olivia o Michaela Fritjofsson 2000 kr 
Odensjö kyrka 1827 kr 
Gerd Klingborg 500 kr 
Vrå-Lidhult SPF 800 kr 
Göran Manell 750 kr 
 
Lasse, 8 år från Tysk-
land överlämnade 
detta brev  med pengar 
till Chigambas när han 
var här på semester i 
Sverige tillsammans 
med sina föräldrar! 

Dessa företag och  
privatpersoner förstår vikten 

av en yrkesskola. 
Vi säger givetvis ett stort 

TACK för denna sponsring! 
 

Second hand, Strömsnäsbruk 
IP Security Scandinavia AB, Markaryd 

BEriTek Konsult AB, Löddeköpinge 
Bil & Däckverkstan, Strömsnäsbruk 

AntennExperten, Strövelstorp 
Mjäryds Elmontage AB, Strömsnäsbruk 

Glasögoncentralen, Markaryd 
Bodycote, Angered 

Britt Dahlström, Liatorp 
Anita o Torsten Andersson, Dösjebro 

Karin o Stig Svensson, Markaryd 
Paul Johansson, Markaryd 

Per-Martin Holmgren, Skellefteå 
Helen Andertoft, Markaryd 

Stellan Lundqvist, Umeå 
 

Är du också intresserad? 
Kontakta Christer Blomquist 073-843 59 15.  

CHIGAMBAS har nu ett eget bibliotek!  
Det lilla förrådet i kontoret har städats 
och iordningställts till bl.a. detta ända-
mål. Meningen är att eleverna ska 
kunna komma hit och låna böcker.  
Biblioteket är inte bara för Chigambas 
elever utan öppen för alla som vill låna 
en bok. 
Vi är övertygade att detta kommer att 
hjälpa till att lära sig bättre engelska. 
Har du böcker på engelska som du vill 
skänka? Givetvis är det ok att de är be-
gagnade men ska vara i bra skick. 
Hör av dig till någon i styrelsen (se sidan 
två) eller skriv till info@chigambas.se 

  

Vi saknar mejladresser till 
många av er och en del är fel och 

behöver uppdateras. 
Hjälp oss med detta! 
info@chigambas.se 

När denna tidningen går i 
tryck kommer Malang vara 
färdig med basketplanerna 
på Chigambas tre förskolor. 
Alagie och Papa, Chigambas 
yrkeslärare i metall och trä 
har tillverkat dessa basket-
korgar.  
Korgarna är höj och sänkbara 
för att passa både till 4 och 6 
åringarna. 

 

Glöm inte att meddela oss er 
nya adress när ni flyttar! 
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Hantering av personuppgifter enligt GDPR, General Data Protection Regulation 
 
CHIGAMBAS 
Organisationsnummer:  802404-9176 
 
Sedan föreningen bildades har register över medlemmar förts, först på papper och senare i 
dataform. 
 
Anledningen till registrering är att de registrerade uppgifterna utgör grunden för verksamhet-
ens funktion och hantering av medlemsdata. 
Registret används för namn och adressuppgifter samt form av medlemskap (fadder eller 
stödmedlem) i samband med förmedling av fadderavgifter och gåvor till verksamheten i 
Gambia samt utskick av betyg och annan information från verksamheten i Gambia. Registret 
används också för utskick av CHIGAMBAS-Nytt. 
 
Uppgifterna finns kvar i dataformat i registret fram till dess medlem själv begär utträde, eller 
genom utebliven betalning av medlemsavgift eller av annan orsak utträtt. 
Uppgifterna tas bort från registret så snart något av ovan skäl föreligger och kommit före-
ningen tillhanda. Enskilda medlemmar har givit tillstånd till lagring av lämnade personupp-
gifter i samband med ansökan om medlemskap eller separat därefter vid inbetalning av 
medlemsavgift. 
 
Personuppgifter omfattar: 
 

Namn 
Adress 
Telefonnummer 
E-mail adress 
Sponsrat barn 
 

Registrerade data uppgifter lagras inom Sverige och på vårt kontor i Gambia. 
CHIGAMBAS lämnar inte ut sammanställda eller enskilda uppgifter till någon utanför  
CHIGAMBAS. 
Personuppgifterna kan komma att på begäran av svensk myndighet utlämnas till sådan  
under sekretess om lagstiftning så medger. 
 
Du har som medlem i CHIGAMBAS rätt att: 
Begära rättelse eller radering av dina registrerade uppgifter. Radering eller ändring    som in-
skränker CHIGAMBAS möjlighet att bedriva sin verksamhet kan innebära att du  som medlem 
kan anses ha begärt utträde ur CHIGAMBAS. 
 
Hos Datainspektionen lämna klagomål över CHIGAMBAS hantering av dina personuppgifter. 

Viktig information! 
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Adama Danso, jobbar på Chigambas kontor i Basse. 
 
Mitt namn är Adama Danso.  Jag föddes i byn Kaba Kama, Basse för 39 
år sedan. 
Jag tillhör mandingo-folket, som är den största folkstammen i Gambia. 
Min uppväxt var tillsammans med mina föräldrar som var farmare 
samt mina tre bröder och tre systrar.  Jag var den ende som var lycklig 
nog att få utbildning och stannade i föräldrahemmet ända tills mina 
föräldrar dog. 
Nu är jag gift med en kvinna som heter Sonna Danso. Hon har gett mig 
fyra barn, två pojkar och två flickor.  Sonna har också ställt upp mycket 
för mig under vår tid som äkta par, så jag har väldigt mycket att tacka 
henne för.  
Mina första skolår, från 1989 -1994, gick jag i den vanliga skolan och 
fick en examen kallad ”Common entrance” vilket var bevis på att man 
klarat mellanstadiet.  Åren 1996 och 1997 gick jag på högstadiet och 
fick betyg efter 9:e klass. År 2000 avslutade jag min ordinarie skolgång 
och fick min examen efter klass 12. 
 
Sen började jag arbeta. Mellan 2000 till år 2004 jobbade jag som re-

ceptionist på ett motell kallat Douniya Motel i Serrekunda, Banjul.  Därefter anslöt jag mig till Gambia Fire and Rescue Ser-
vices (Räddningstjänsten) i 5 år och var anställd av Inrikesdepartementet. 
Jag ville nu ändra yrkesinriktning och studerade på Gambia College of Education (lärarutbildning) i 3 år. 
Därefter 5 intensiva, tuffa år som lärare på olika skolor – något som alla måste göra som vill få examen. Arbetet är mycket 
dåligt betalt och man blir anvisade skolor av departementet i 3 år. Efter detta fick jag äntligen mitt lärarcertifikat! 
Just nu jobbar jag för CHIGAMBAS.  Jag arbetar på kontoret med diverse uppgifter och övervakar bl.a. verksamheten i våra 
tre förskolor i Kaba Kama, Mansajang och Manneh Kunda. Det känns mycket bra att få vara del av CHIGAMBAS, för det 
enorma jobb de gör för de fattiga barnen i Gambia. Tack så väldigt mycket för ert bidrag.  Jag vill också tacka alla svenska 
sponsorer och styrelsen i Sverige. 
Slutligen, min favoritsport är brottning och på fritiden ägnar jag mig gärna åt fågelskådning och att fiska. 

Tappkranarna där barnen får lära sig vikten av 
att tvätta sina händer efter toalettbesöket är nu 
utbytta.  Även köken har fått nya kranar. 
Vi tackar Smålands VVS i Markaryd för spons-
ringen av dessa kranar och hållare. 

Att ha ett handikapp innebär alltid svårigheter, särskilt i ett land 
som Gambia.  Glädjande är att det finns en klass för dövstumma 
elever  i Basse med specialutbildade lärare. Här får eleverna bl.a. 
lära sig teckenspråket.  
Chigambas anser att alla har rätt till utbildning. Därför har styrel-
sen beslutat att hjälpa denna klass med ett mindre ekonomiskt be-
lopp som ska användas till olika studieresor i utbildningssyfte. 
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Fyra elever som Chigambas är extra stolta över! 
De har fått utmärkelser för att de varit mycket duktiga i skolan.  
Ni kanske har lagt märke till när ni har fått betygen att det står 
vilken ”position” ert fadderbarn har i klassen.  
Dessa flickor har fått bland de bästa positioner man kan få. När 
vi säger ”i klassen” så pratar vi om c:a 200 elever, givetvis upp-
delade i flera klassrum. 

Som vi skrev i förra CHIGAMBAS-Nytt målas en av Chi-
gambas tre skolor varje år. I år var det förskolan i 
Mansajangs tur. 
Målningsarbetet utförs av Chigambas lärare vilket gör 
att arbetskostnaderna hålls nere. 
Symbolerna på muren tar vi hjälp av en ”konstnär”. 
Stickkontroller av skolorna i Gambia görs av regering-
en och Chigambas fick högsta betyg! 

Här kommer ett bevis på vad ut-
bildning kan leda till. 
Dessa tre var en gång ”Chigambas-
barn” .  Idag är  
Burama Dampha  Chigambas eng-
elska och matte lärare på yrkessko-
lan och Binta Jallow och Mariatou 
Danso jobbar på kontoret. Binta 
ansvarar bl.a. för bokföringen och 
Mariatou är sekreterare. 
Det är hon som ansvarar för att ni 
får betygen från Gambia.  
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Arbetet fotsätter med yrkesskolan.  Nu  med installation av  di-
verse maskiner (planhyvel, borrmaskin, svarv, bandsåg mm). 
Dessa maskiner kräver 3-fas ström som nu är indraget.  Ansvarig 
för detta arbete har varit elektriker Håkan Persson  som har varit 
till stor hjälp ända sedan starten av föreningen för 22 år sedan. 
All denna hjälp har varit helt ideell av honom! 
Arbetet har utförts av Håkans gode vän Francis  Gomez och hans 
företag, A.C.  Electrical  Service i Bakau.  Allt grävnings-arbete är 
utfört av  by folket. ”Hjälp till självhjälp”. 

Givetvis köper Chigambas in material som elever-
na kan arbeta med på yrkesskolan. 
Efter tre år ska de ut i arbetslivet. Därför är det 
viktigt att lära eleverna hur man kan generera 
inkomster. 
Redan under yrkesutbildningen får eleverna prak-
tisera detta. Samtidigt får Chigambas in lite 
pengar som används till inköp av nytt material. 

Chigambas har två egna skräd-
dare, Amadou Jallow och Mun-
guru Jallow.  De syr 1200 skoluni-
former varje år.  
Eleverna får komma till  dem så 
att de kan ta mått . Med andra 
ord är alla uniformer mått-
beställda! 
De gör ett enormt bra jobb  för 
Chigambas. 
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Söndagen den 14 oktober kl. 14.00 
 

kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds församlings-
hem. Traryd ligger 3.5 mil söder om Ljungby, 10 mil norr 
Helsingborg (vägbeskrivning = sök på Gula sidorna, Tra-
ryds församling). 
Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter 
bjuds det på lite mat som ICA Nära i Strömsnäsbruk kom-
mer (som vanligt) att sponsra oss med. 
Gullvi Meurling Catering med hjälp av Ingrid Andersson 
tillagar 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, av vem, blir en överraskning. 
Behövs övernattning så hjälper vi till att ordna det. 

Ring och anmäl dig, tel.  0433-62531 eller 
info@chigambas.se senast söndagen den 7 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! 
Carina, Susann, Eva, Christer, Clara, Björn och Janne 

Ekonomisk redovisning för 
fadderorganisationen CHIGAMBAS  

1 juli 2017  -  30 juni 2018 

   Intäkter 
 Fadderavgifter   834 300 kr  
 Medlemsavgifter  2 200 kr 
 Faddergåvor  112 553 kr 
 Gåvopott   3 900 kr 
 Donationer   80 959,13 kr 
 Tullavgift   80 kr 
 Försäljning   12 180 kr  
 Specialstudier  6 410 kr 
 Sjukvårdsfond  6 050 kr 
 Gruppresa Gambia - 4 000 kr 
 Bidrag yrkesskolan 78 500 kr 
 Övriga intäkter  875,54 kr 
 Öresutjämning  - 1,28 kr  
  
 SUMMA INTÄKTER 1 164 006,39 kr 

  
 Utgifter 
   Kostnader i Gambia: 
 Verksamhetskostnader 966 289,25 kr
 Faddergåvor   112 553 kr 
 Specialstudier   6 410 kr 
 Summa:    1 085 252,25 kr 

   
   Kostnader i Sverige: 
 Trycksaker   5 936 kr 
 Kontorsmateriel  9 493 kr 
 Bokföringskostnader 1 955 kr 
 Telefon, internet  1 931,46 kr 
 Porto    14 109 kr 
 Bankkostnader  1 876,50 kr  
 Resebidrag   19 105,67 kr
 Förbrukningsmaterial  5 822 kr 
 Summa:   60 228,63 kr  
  
 SUMMA UTGIFTER 1 145 480,88 kr 

Årets resultat     18 525,51 kr  Behållning den 30 juni 2018 
 
Ingående kapital den 1juli 2017  1 257 919 kr  Bankkonto  1 178 444,53 kr 
           Kundfodringar  98 000 kr 
SUMMA:      1 276 444,51 kr  SUMMA:   1 276 444,53 kr 


