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Brev från Direktör Buba MS 
Faburay - FIOHTG 

2017 var ett viktigt år för FIOHTG som vittnade 
om flera stora framgångar och utmaningar 
inom de lokala projekten och inom landet i 
stort. Implementeringen av projektet: 
”Promoting home grown school feeding 
through sustainable climate smart agricultural 
producation”, bidrog med bland annat att stötta 
och säkerställa att skolmatsprogrammet fort-
löpte och ökade inkomsten till bysamhällena. 
Projektet generade nästan 50 000 dalasi lokalt 
genom försäljning av kassava och grönsaker, 
samt ökade näringskvaliten på livsmedlen för 
barn som gick till skolan.  
 
En annan viktigt aktivitet som genomfördes var 
det årliga styrelsemötet där sju nya styrelse-
medlemmar blev invalda. Senare hade de 
också deras första möte, där Mam Kumba 
Sanneh blev vald till ordförande.  
 
Dessutom har projektet; INTACT implemente-
rats i LRR, som fokuserar på att utbilda befolk-
ningen om de smärtsamma komplikationer och 
konsekvenser som kvinnlig omskärelse åstad-
kommer.  
 
The Global Funds nya finansiering modell för 
HIV/AIDS startade i juli 2015 och kom till ett 
slut i december 2017. Projektet kunde sensita-
sera och utbilda över 354,005 människor över 
hela landet om hur man kan förebygga HIV/
AIDS.  
 
Den strategisk femårsplan mellan 2013-2017 
har kommit till en enda och har utvärderats för 
att ge plats åt den nya som sträcker sig mellan 
2018-2022. Hela den processen har letts av en 
extern konsultgrupp. 
 
Under samma period valdes en ny president in 
av republiken Gambia som tog plats i rege-
ringshuset. Den nya presidenten var mycket 
välkommen av majoriteten av Gambias befolk-
ningen och av utlandet. Demokrati var ett led-

ord för dagen och förväntningarna är höga på 
att framtiden ska vara ljus för landet. Alla bila-
terala och multiratala aktörerna är uppmunt-
rade av den vänliga och mottagliga arbetsmil-
jön med regeringen och befolkningen. FIOHTG 
har också kunnat stötta tre i personalen med 
deras universitetsutbildningar.  
 
Slutligen så vill jag tacka regeringen av Gam-
bia, de nyvalda styrelsemedlemmarna, perso-
nalen och partners i och utanför landet för de-
ras ovärderliga stöd och samarbete under 
denna period. Vi hoppas och ber att våra sam-
arbeten når ännu högre höjder och att fattigdo-
men i landet minskar till minimum nivåer.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buba MS Faburay 

Direktör FIOHTG 

Kära läsare, partners och kollegor inom utvecklingsarbete 
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  BAYABA 
Satellitbyar: Sinchu Bayaba & Bantangel 

Bayaba är en by som ligger i 
Sami distriktet på den norra 
banken av Central River Reg-
ion (CRR). En population på 
runt 700 människor bor där, 
vilket ses som ett relativt stort 
samhälle. I byn bor främst den 
etniska gruppen; ”Fula” och 
några ”Konyagis”. Future In 
Our Hands The Gambia arbe-
tar på ett holistiskt sätt för att 
effektivisera och arbeta håll-
bart mot alla projekt.  
 
Projektaktiviteterna stöds av 
FIOHTG via byutvecklingsen-
heten och Skolutvecklingsen-
heten med främst utbildning, 
påverkansarbete,  medborgar-
rättigheter, miljö och matsuve-
ränitet, för att nämna några.  
 
Skolan i området började som 
ett självhjälps projekt som var 
byggt med gräs och kvistar. 
Nu har de fått ett komplett 
klassrum med kontor och för-
varingsmöjlighet från Ministry 
of Basic and Secondary 
Education (MoBSE). Skolan 
har totalt åtta lärare med sex 
lärare som har PTC nivå, två 
lärare som utbildades och en 
lärare i islam, samt en person 
som tar hand om skötseln på 

skolan. Skolan jobbar dubbel-
skift (både morgon och efter-
middag) och har just nu 232 
elever, 106 pojkar och 126 
flickor. Kampanjen ”Education 
For All” hålls varje år och har 
hjälpt till att öka närvaron i 
skolan. De har också varit en 
del av olika fortbildningar, 
SEGRA utbildning, grundläg-
gande lärandeteknik för aktivt 
och samarbetsvilligt lärande 
över en längre period. Skolan 
har utvecklats mycket från 
starten till idag, men rent och 
säkert dricksvatten utgör fort-
farande en utmaning för sko-
lan. 
 
I svårigheterna av att minska 
fattigdom, så ska det finnas 
hjälpmedel som hjälper till att 
motverka fattigdom för en håll-
bar utveckling. Det här är nå-
got Future In Our Hands The 
Gambia är tydliga med och 
därför har byutvecklingsenhet-
en tränat unga och kvinnor i 
Bayaba i hur man konserverar 
mat, vilket är ett steg i rätt rikt-
ning. Vissa grödor är säsongs-
beroende i Gambia, men med 
de här nya teknikerna kan de 
spara och konservera mat till 
under svårare tider, vilket bi-

behåller nutritionsnivåer och 
värden i deras familjer och i 
samhället i stort.  
Utbildning en stark faktor för 
anställning, därför har byut-
vecklingsenheten utbildat kvin-
nor och unga i Bayaba om hur 
man blir självständig via bröd-
bakning, smyckestillverkning, 
svetsning, reparera och under-
hålla brunnar och administrera 
alltihop. Det finns också en 
”Apex” grupp som är ansvarig 
för den anmäla skötseln av 
samhället. Dessutom har Fu-
ture In Our Hands hjälpt till att 
upprätta en sädesslags förva-
ring, solcellsladdning för mo-
biltelefoner och milling maskin, 
som underlättat arbetet och 
frigjort mer tid och understött 
den svårare tiden mellan juli 
och september. De kan nu 
låna frön från deras bank för 
att äta och så, de är inte 
längre nödvändigt för dem att 
resa långt för att lösa proble-
met. De kan sedan betala till-
baka lite extra när de skördar 
för att bibehålla en hållbar ut-
veckling av deras sädesslags 
förvaring.  
   

Det förra klassrummet av gräs och kvistar (vänster) och det 
nuvarande klassrummet (höger) 

En grupp som bakar bröd. 
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  CHANGAI 
Huvudbyar: Changai Wolof and Changai Toro.  
Satellitbyar: Kalem Jawo, Kalem Sainey, Misira & Darusalam. 

Changai ligger i Sami Di-
striktet i Central River Region 
(CRR), i de norra delarna. Byn 
har en moské, en sädesförva-
ring och en lågstadieskola. 
Det finns också en master 
farm precis utanför byn. Far-
men kom till tack vare en ge-
mensam fältresa av Future In 
Our Hands och Peace Corps 
Gambia. Resultatet från fältre-
san blev nya jordbrukstekni-
ker, färdigheter och kunskap 

för tjugo personer från byn.  

Det finns en lågstadieskola i 
Changai. Skolan har sex lä-
rare och en koranlärare. Sko-
lan har sju klasser, där fyra 
kommer under morgonen och 
tre kommer på eftermiddagen.  
FIOHTG School Development 
Unit har genomfört en serie av 
lärarutbildningsprogram med 
lärarna själva för att förbättra 
deras roll som lärare. Några 
av utbildningarna innehöll ge-
neral pedagogik, klassrum och 
grupparbetstekniker, metoder i 
engelska och medborgarrättig-
heter och metoder i matematik 
och science.  
 

Det finns också en central 
trädgård som byggts av 
FIOHTG tillsammans med 
skolan. Trädgården är en av 
tre trädgårdar som FIOHTG 
har byggt i tre olika regioner, 
region 4, 5 och 6. Det bidrar 
med trädplantor och många 
har börjat plantera på egen 
hand. De här fruktträden ger 
en inkomst och säkerställ mat 
och nutrition för samhället.  

Systemet för cereal bank hjäl-
per också samhällets medlem-
mar att bli självständiga och 

trygga maten för en längre tid 
framåt och allra helst under 
regnsäsongen när det finns en 
brist på mat. Enligt Colley, 
som är en invånare i byn och 
en viktigt person som under-
håller cereal bank, har sagt att 
sedan de fick en sädesslags 
bank så har de inte haft brist 
på mat i deras samhälle.   

 

Changai Toro, som är en by i 
Changai har fått en kvarn för 
att mala hirs och enligt sam-
hällets medlemmar, så har det 
minskat arbetsbördan på kvin-
nor och flickor. Flickor har 
istället mer tid att studera 
hemma och komma i tid till 
skolan.  

Farmen används som ett demonstra-
tionscenter och Changai och andra 
satelitbyar kan komma dit för att 
lära sig nya och moderna sätt att 
sköta sitt jordbruk.  

Skolan, där mangoträd växer 

Under 2017, så generade kvarnen 20, 

000 dalasi. 

En av två Cereal banks I Changai 

Nutritionsträning genomfördes I 

både Changai Wolof och Changai 

Toro och varje samhälle har fått två 

maskiner för malning, en för nötter 

och en för kött och fisk för att hjälpa 

dem att fortsätta med deras nutri-

tonsprogram.  



6 

  CHARGEL 
Satellitbyar: Nyameng Kunda, Sinchu Samba Jawo, Sare Sabo, Sare 
Ali, Sare Sawadi & Sare Gai. 

Chargel är ett samhälle som 
fått uppleva stora förändringar 
de senaste åren. Kvinnogrup-
pen blir bara starkare och star-
kare pga bland annat olika 
fortbildningsaktiviteter som 
FIOHTG har genomfört.  
 
FIOHTG har stöttat genomfö-
randet av följande aktiviteter 
under 2017; avfallshantering i 
fyra byar, ungdomsforum, bak-
gårdsträdgård i Nyameng 
Kunda och utbildning i egenfö-
retagande mm.  
 

Ungdomsforum har lett till 
ungdomar samlats för att dis-
kutera problem som relaterar 
till deras problem och hur man 
bäst kan utveckla deras status 
via hållbar utveckling. De 
höjde FIOHTG för att skapa 
en platform för diskussion och 
närverkande bland dem själva 
och med andra institutioner.  
  
Ny Moske 
Byn har haft turen att få en ny 
moske som byggts av en filan-
trop. Människorna brukade 
innan resa till de närliggande 
byarna; Nyameng Kunda och 
Librass för fredagsbönen. Nu 
kommer människor från närlig-

gande byar till Chargel istället 
för fredagsbön och för andra 
viktiga religösa tillfällen. 
 
Ny brunn 
En annan utveckling som hänt 
i byn är att en ny brunn har 
grävts med en ny handpump. 
Det här är en del av moske-
projektet. Den var strategiskt 
byggd så att hushåll som är 
långt ifrån de andra två brun-
narna i byn nu har nära till den 
nya brunnen. 
 
Nya samarbetspartners  
Utbildning i egenföretagande 
har genomförts i samhället av 

FIOHTG i samarbete med per-
sonal från SDF (Social Deve-
lopment Fund). 30 försäljare, 
mestadels kvinnor, var trä-
nade i grundläggande affärs-
skötsel och marknadsföring. 

Det skapade förutsättningen 
för gruppen att följa upp SDF 
och eventuellt skriva ett avtal 
med dem. Gruppen tog ett lån 
på 200,000 Dalasi för att köpa 
nya maskiner till samhället. 
Invånarna reste mycket långt 
innan för att nå dessa maski-
ner, vilket skapade en hård 
arbetsbörda på främst kvin-
norna i samhället.  

Moringa farm 
FIOHTG har hjälpt till att pla-
neta moringa träd i byn. Sta-
ketet runt området hjälper till 
att skydda både träden och 
området där det bland annat 
finns ett bageri. Trädplantering 
och andra planteringar kan nu 
göras utan att djur inkräktar på 
området.  

Ungdomsforum i Chargel 

Den gamla och nya mosken i Chargel 

Den nya handpumpen 

En av tre maskiner för frains mill, 
mala jordnötter och skala nötter 
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  DARSELAMI 
 
Satellitbyar: Felenkoto, Darselami Korosima & Jallow Kunda Sutu-
kung 

Darselami är en by som ligger 
i Lower River Region (LRR) 
och är majoritet en mandika 
by. Byn har varit en mottagare 
av flera FIOHTG ledda projekt, 
inkluderat:  
 
• En spannmålskvarn  
• Uppförandet av ett ba-

geri och träninat invå-
nare i brödbakning 

• En spannmålsbank 
• En jordnötskvarn, en fisk/

kött/grönsakskvarn 
• Nutritionsträning 
• Öka medvetandet om 

HIV/AIDS och tuberkulos   
• Öka medvetandet om 

malaria  
• Öka medvetandet om 

kvinnlig omskärskelse  
 
Spannmålskvarnen, som 
började användas i juli 2016, 
drivs av två tekniker och två 
kassörer som är valda av byn 
och tränande av FIOHTG. 
Samhället har upplevt utma-
ningar pga återkommande 
mekansiska problem och 
tvingats använda en stor del 
inkomsten från maskinen till 
att lösa de mekaniska proble-
men. Efter att ha spenderat 
runt D6,650 på maskinunder-
håll, så har samhället lyckats 
spara D7,650 av inkomsterna 
från spannmålskvarnen och 
den bidrar också med att redu-
cera byarnas arbetsbörda för 
kvinnorna samt bidrar med in-
komst som kan användas till 
akuta behov av samhället.  
 
Bageri – Hanteringen av ba-
geriet har inte varit felfritt och 
gjort att rapporter visat på låg 

kvalite av bröd och har even-
tuellt också minskat produkt-
ionen av bröd i samhället. De 
har istället lånat ut bageriet i 
hopp om att få in någon form 
av inkomst och öka leveran-
sen av bröd till samhället. Ef-
ter att ha spenderat en del 
pengar på underhåll så har 
samhället sparat D2600, un-
der senaste rapporteringsti-
den.      
 
Spannmålsbanken – Byns 
spannmålsbank har haft lite 
svårigheter pga att vissa inte 
betalat tillbaka deras spann-
målslån under en lång tid. Det 
finns ett nyfunnit hopp att de 
ska vända på detta och för-
bättra underhållet, efter att le-
darskapat i skolkommiten 
bytts ut. FIOHTG via byut-
vecklingsenheten har arrange-
rat möten med samhället och 
hållt dialoger riktade mot en 
hållbar lösning.  
 
Kvarnar – Jordnötskvarnen 
fungerar bra och inkomsterna 
från den sparas i en trälåda. 
Fisk/köt/grönsakskvarnen fun-

gerar inte just nu. FIOHTG har 
rådgivit byn att räkna pengar-
na som de sparat för  vara 
transparanta och att laga den 
andra kvarnen för att öka in-
komsten.  
 
Nutritionsträning —
genomfördes av FIOHTGs 
personal och var en fram-
gångshistoria för byn eftersom 
de nu använder moringa och 
pap för att mätta deras barn, 
vilket resulterat i rapporter om 
signifikanta viktökningar och 
mindre utgifter på barnmat av 
samhällsmedlemarna.  
  
Hälsomedvetande träning – 
Rapporter har kartlagt att det 
finns positive beteendeföränd-
ringar som inkluderar regel-
bundet användande av mygg-
nät, rengörings/städövningar 
och förhöjt intresse av HIV 
VCT-tester. Fortsatt medve-
tandegörande behövs för att 
öka tilliten till att bli testad.  
  

Workshop om klimatförändringar 
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  KISSKISS 
 
Satellitbyar: Tinkinjo, Kulkule & Sare Badinding 

 

Kiss Kiss bysamhälle innehål-
ler tre byar inkluderat: Kiss 
Kiss, Tinkinjo och Kulkulleh i 
Tumana distriktet, Upper River 
Region. De tre byar har alla 
invånvare från samma stam, 
en subgrupp inom den etniska 
gruppen Mandika, som heter 
”Jahanka”.  
 
Sedan 2009, så har FIOHTG 
genomfört flera utvecklings-
projekt och aktiviteter för att 
minska fattigdom. Samhälls-
uppbyggnadplan kom fram ef-
ter omfattande samhällsana-
lyser och synteser av problem 
i området, som gemforts av 
FIOHTG under flera år. 
 
Programaktiviteter som ge-
nomförts är bygget av tre 
klassrumsbyggnader med ett 
kontor, förvaring och möble-
rade med funktionella möbler. 
Samt lärandematerial, läro-
kvarter och förbättrat kök, toa-
letter och vattentillgång.  
 
De tre byarna har fortsatt att 
genomföra framgångsrika 
spannmålsscheman med posi-
tiva effekter på den generella 

matsäkerheten och särskilt 
under månaderna Juni till Sep-
tember. Utmaningar i åter-
hämtning beror på låg pro-
duktion pga oregelbundna 
regnmönster, där bara 
hemodlade föda så som majs, 
spannmål och surdeg kan an-
vändas.  
 
Bageriprojektet i Kiss Kiss har 
förbättrat färdigheterna hos 
både men och kvinnor med att 
baka bröd och kakor samt bi-
drar med en inkomst för VDC 
och levera mat under svårare 
tider och fastan – Ramadan. 
  
Flera tillfällen har arrangerats 
om medborgarrättigheter i alla 
byarna, där rättigheter och 
skyldigheter, röstning, med-
borgarskap, policies, lokala 
lagar, kvinno- och barnsrättig-
heter diskuterades och infor-
merades om. Underhållsträ-
ning, minska klimatföränd-
ringskampanjer och informat-
ion om nutrition och näring ge-
nomfördes för att stärka sam-
hället och göra det mer själv-
gående.  
 

I december, 2017, ett stort 
event om sport och ungas 
egenmakt genomfördes i VDP 
samhället där alla tre byarna 
var delaktiga samt byarna 
Mampatayel och Sara Musa 
som ligger i närheten. 
 
33 FIOHTG anställda, an-
ställda från olika intressegrup-
per från centrala och lokala 
myndigheter och samhälls-
medlemmar deltog under de 
fyra långa dagars program. 
Den inleddes med att borg-
mästaren för Upper River 
Region – den ärade Fatou 
Jammeh.  
 
Hennes meddelande under-
strök löftet som regeringen ut-
lovat att stärka utvecklingen 
och framtiden för unga ledare. 
Hon använde också tillfället att 
visa uppskattning för FIOHTG 
arbete och investeringar för 
ung egenmakt och organisat-
ionens goda rykte i flera olika 
sektorer, inkluderat utbildning, 
samhällsutveckling, medbor-
garrättigheter och andra ut-
vecklingsprogram. 
 
Programmet inkluderade en 
fotbollstävling, diskussionsfo-
rum om hälsa, miljö, sexuella 
överförbara sjukdomar, klimat-
förändringar och åtagande, 
migration från byarna, tidiga 
äktenskap, tonårsgraviditeter 
med kulturella uppträdanden 
och föreställningar som vi-
sade traditionell matlagning 
och äktenskap. 
  

Starten av kampanj för att främja ungdomar inom sporten I Kiss Kiss, 

Tumana distiriktet,, Upper River Region av landshövdingen. 
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  MISERA 
 
Satellitbyar: Seno Angalleh, Sare Biram, Sare Musa, Sumbundu, 
Sinchu Mbye, Sare Foday & Jaideena 

Huvudbyn är Misera och har 
86 hushåll och en befolkning-
en av 915, där 440 är män och 
485 är kvinnor. De har varit en 
del av FIOHTG byutvecklings-
program sedan starten, 2007.  
 
Enheten för lärarfortbildning 
på FIOHTG har genomfört trä-
ning i Misera samt satelittbyar-
na i klustret. Metoden som an-
vändes var grundläggande 
lärometodik och träningen bör-
jade i september, 2017 med 
87 lärare (37 kvinnor och 50 
män) och är från 12 olika sko-
lor som leddes av Kebba 
Jobe, programhandläggare 
och kluster utbildare. Lärarna 
är tränade i grundläggande 
metodik för att hjälpa barn att 
bli aktiva och samarbetsvän-
liga i klassrummet.  
Materialproduktion görs med 

lärarna för att förbättra effektiv 
undervisning och inlärning i 
klassrummet, materialet som 
producerats har använts av 
eleverna i klassrummet som 
visadats efter observation och 
handledning. 
 

 
I maj 2017 inledde enheten för 
lärarfortbildning, kampanjen: 
utbildning för alla (EFA) i 
FIOHTG-byarna i region fyra, 
Sare sarjo, Njolfen, Misera, 
Darsilami och Nyawurulung, 

Kebba Jobe, projekthandläg-
gare ledde kampanjen i region 
fyra och i alla de ovan nämnda 
byarna.  

I augusti 2017 fick män, kvin-
nor och ungdomar i Misera 
och de omgivande byarna ut-
bildning om klimatförändring-
ar. Utbildningen leddes av Ali-
matou Marong, regional pro-
gramansvarig i LRR. 

 
I november 2017 fick ungdo-
mar i Misera och satellitbyarna 
utbildning på ungdomsforum 
under ledning av Alimatou Ma-
rong, regional programansva-
rig i LRR. 
 

Målet med träningen är att utrusta 
lärarna med kunskaper och fär-
digheter i grundläggande un-
dervisningsmetoder för att förbät-
tra effektiv undervisning och 
lärande i skolorna. 

Med hjälp av dessa material i 
klassrummet kan barn samarbeta 
och lösa problem tillsammans, 
och detta visar också resultat i 
National Assessment (NAT) 
Testresultat i vissa skolor som 
utförs av MoBSE i klass 3. 

Möte för alla byar, där det var 
centrerat om vikten av utbildning 
och utbildningspolitiken i landet. 

Huvudsyftet med denna verksam-
het var att ungdomarna skulle va-
ra medvetna om förekomsten av 
vissa nationella ungdomspolitiska 
insatser, att ha kunskap om de 
nödvändiga stegen vid registrering 
och bildande av en livskraftig 
ungdomsgrupp samt att förstå de 
decentraliserade regional 
faktorerna för ungdom och idrott 
aktiviteter. 

Målet med utbildningen var att 
deltagarna skulle få förståelse för 
klimatförändringarna, klimatpåver-
kanens inverkan på levande och 
försörjning och ha kunskap om 
anpassningsstrategier 
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  NJOLFEN 
 
Satellitbyar: Toranka Bantang & Sinchu 

Njolfen är en av de byar som 
har varit en del av byutveckl-
ingsprogrammet sedan starten 
2007. De fasas nu ut. Denna 
Fula by ligger i Lower River 
Region och den största byn 
har 498 boende, varav 233 
män och 265 kvinnor. 
 
Spannmålskvarnen har gene-
rerat pengar som har använts 
för återbetalning av lån och 
betalning för operatören och 
sparande. Det finns också två 
kvarnar (en för jordnötter och 
en för fisk / kött). 
 
Mycket framgång har registre-
ras med spannmålsbanken. 
En mängd på 53 påsar har 
distribuerats och många är 
nöjda med hur det fungerar. 
 
Aktiviteter som fokuserar på 
näringsinnehåll av livsmedel 
förblir domant och det finns 
just nu inga moringa träd i 
hela samhället. De uppmunt-
ras dock att delta i moringa 
plantering, eftersom de har 
både näringsmässiga och me- 
 

dicinska värden, vilket kan 
hjälpa samhället. 
 
När det gäller HIV och AIDS, 
fick samhället mycket utbild-
ning och är fortfarande intres-
serad av VCT. Det finns klago-
mål om att VDC är mycket vi-
lande och det gör mer skada 
än bra eftersom det mesta av 
sin samhällsutveckling är stil-
lastående. Positivt är dock att 
medlemarna av samhället hål-
ler ihop och viljan att diskutera 
och genomföra framtida åtgär-
der. 
 
Malaria fall har drastiskt redu-
ceras på grund av utbildning 
från olika utvecklingspartners, 
särskilt från FIOHTG wors-
hops. Ovanstående orsaker i 
samband med miljöanpass-
ning i samhällen och frekvent 
användning av behandlade 
sängnät är viktiga bidrag till 
minskningen av malariafall. 
 
Ungdomsforum är ett av de 
program vars effekter påver-
kar positivt på livet för de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unga. Det finns förbättringar i 
könsrelationer, flickorsutbild-
ning, kvinnliga omskärelser, 
ungdomsprotokoll och framför-
allt frivillig rådgivning och test-
ning i ett stort antal samhällen 
för att bekämpa hiv / aids. En-
ligt de ungdomar som är när-
varande på ungdomsforumet 
har livet i samhället nått en 
högre nivå, som ett resultat av 
FIOHTG-interventioner. De 
har nu en röst i samhället och 
äldre lyssnar på dem. 

Workshop om förebyggandet och medvetandegörande av 
HIV/AIDS i Njolfen. 

Från ett av ungdomsforumen 
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  NYAWURLUNG 

 
Satellitbyar: Bantang Nyimma, Dongoronding,  Jaba Farans, Sare Njoba, 
Sinchang Duki & Sinchu  

Nyawurulung ligger i Lower Ri-
ver-regionen vid södra gränsen 
av Senegal, med främst Fulla 
som invånare, med en befolk-
ning på 261 personer bestå-
ende av 130 män och 131 kvin-
nor. Nedan är verksamheter 
som genomfördes under 2017: 
 
Klimatförändring 
120 deltagare bestående av 
kvinnor, män och ungdomar, 
samlades från samhället 
Nyawurulung och informerades 
om klimatförändringar och stra-
tegier för att begränsa dem. 
 

Genusutbildning 
Mer än 130 personer deltog 
under genusutbildningen. Ge-
nusmedvetenhet hjälper sam-
hällen att undvika att falla in i 
gamla stereotyper, ojämlik be-
handling och komma in på sa-
ker som skulle ge en positiv 
förändring i hem och samhällen 
och även känna igen kvinnor 
och mäns oro i alla utvecklings-
processer. I slutet av utbild-

ningen utvecklades handlings-
planer och arbetsgruppskom-
mittéer för att upprätta kontinui-
tet inom genusmedvetenhet.  
 
Symaskiner 
Nyawurulung har ett kompe-
tenscenter där både skrädderi 
och svetsning utförs. Samhället 
fick också donation från Kololo-
gruppen i Sverige, bestående 
av fem (5) symaskiner, tyg och 
några sömnadsmaterial. Cent-
ret har sex kvinnliga praktikan-
ter. Över tio uniformer har sytts 
och getts till de utsatta barnen 
som gåva och mycket sys fort-
farande. Skolan har fått donat-
ioner i form av fotbollar, kläder, 
böcker, pennor, pennvässare 
och annat brevpapper där de 
fått från samma Kololo-grupp 
och alla hushåll har fått sollam-
por. 

Svetsverkstad 
Svetsaktiviteten får attraktion 
från alla vinklar i klustret. Allt 
svetsarbete som tidigare tagits 

till Soma jobbar nu i byns kom-
petenscenter. Intäkter som ge-
nererats hittills uppgått till D16, 
500. 
 
HIV / AIDS, STI, Malaria, TB 
Mer än 150 personer drog nytta 
av utbildningen som syftade till 
att förändra beteende och atti-
tyd hos mottagare, särskilt 
kvinnor och ungdomar som är 
mer utsatta för riskerna.  

Lär sig att svetsa 

Nya symaskiner som används 
flitigt 

Utbildning om klimatförändringar 

Utbildning om  HIV/AIDS, och Ma-
laria, TB. 

Genusutbildning 
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  SARE ABDOU 
 
Satellitbyar: Sare Sameta, Sare Malang & Sinchu Gidde  

Under åren stöder Gambia 
fem missgynnade / marginali-
serade samhällen i centrala 
flodområdet. En av dessa byar 
är Sare Abdou som ligger i 
södra delen av regionen 
(CRR). Sare Abdou är ungefär 
6 km från distriktets huvudkon-
tor, BrikamaBa. Byn delar 
gränsen i söder med främst 
byar i senegalesiska regionen. 
 
Det är övervägande en fula 
gemenskap med en rättvis an-
del av wollof familjer. Den har 
en befolkning på cirka 500 in-
vånare, varav de flesta anses 
leva under fattigdomsgränsen. 
 
Som ett resultat av ovan 
nämnda villkor började 
FIOHTG arbeta med Sare 
Abdou-byn i början av 2008. 
De utför tjänster och ger bety-
dande stöd i utbildning, jord-
bruk, hälsa, etc. för att för-
bättra invånarnas genomsnitt-
liga levnadsförhållande. 
 
År 2015 stödde FIOHTG Sare 
Abdou med en "coos"-maskin 
som hade en rad problem som 
hindrade verksamheten. Det 
resulterade i en lång paus tills 
Omar Cham; FIOHTGs reg-
ionala personal sammankal-
lade ett möte för att ta upp frå-
gan, som byn äntligen be-
stämde sig för att anställa en 
operatör som kunde ta hand 
om maskinen. 
 
 
 
 
 
 
 

År 2017 stödde de också ett 
påverkanscenter som de an-
vände för alla sina bymöten 
och deras program för vuxen 
 
 
litteratur. Byn arbetade också 
med ett program för vuxen läs-
kunnighet.. 
 
Det finns en spannmålsbank 
som syftar till att säkerställa 
livsmedelssäkerhet under svå-
rare årstider och det har visat 
sig ge resultat.  
 
Sare Abdou har också gynnat 
grönsaksproduktion och in-
komstgenererande verksam-
het men skadan på borrhålet 
påverkade avkastningen. 
 
Utvecklingsenheten för skolan 
på FIOHTG genomförde två  

nyckelaktiviteter. I hållbarhet-
ens intresse fick klusterutbil-
darna utbildning och mandat 
att genomföra lärarutbildning 
om grundläggande undervis-
ningsmetodik och leda även  
 
EFA-kampanjen. I år 2017 var 
EFA-kampanjen deltog stu-
denter, lärare, mödraklubbar, 
SMC-medlemmar, föräldrar, 
utbildningsanställda och EFA-
regionala representanter som 
sjöng sånger och genomförde 
tal. Senare på dagen samla-
des dem alla för att diskutera 
och titta på inskrivnings- och 
deltagartrender. 

EFA kampanjen 2017 I Sare Abdou 
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  SARE JAWBEH  
 
Satellitbyar: Sare Boche, Sinchang Banding, Sare Sada, Sare Bakary, Sin-
chang Janabo, Sare Nyakkudu, Sare Jamboi & Sare Musa  

Sare Jawbeh är en by i Upper 
River Region som ligger i långt 
öster ut i landet. Byn ligger un-
gefär 27 kilometer från den 
regionala huvudstaden Basse. 
Byn har en befolkning på cirka 
200 personer. 
 
Byn har identifierats i byut-
vecklingsprogrammet 2008. 
Sedan dess har byn dragit 
nytta av många aktiviteter från 
Future In Our Hands Sweden 
och senare Gambia. Under 
2018 genomförde personal 
från FIOHTG en deltagande 
landsbygdsbedömning [PRA] 
som var avsedd för att identifi-
era de viktigaste begränsning-
arna i byn genom ett delta-
gande tillvägagångssätt. Fol-
ket kunde identifiera viktiga 
problem som påverkade män-
niskornas liv och försörjning 
på den tiden. Problemen var 
enligt följande i sin prioritering: 
 
Otillräckligt säkert dricksvatten 
Otillräckliga utbildningsplatser 
i skolan 
Brist på gemensam trädgård 
Ingen tillgång till hälsofacilite-
ter 
Otillräcklig matförsörjning 
Hög arbetsintensitet på kvin-
nor och tjejer 
Låg läskunnighet bland folket 
 
FIOHTG genomförde också 
en kampanj: ”utbildning för 
alla” (EFA) -kampanj i Sare 
Jawbeh. Kampanjen utförs 
vanligen årligen. Den är till för 
att öka medvetenheten hos 
föräldrar om det viktiga kring 
utbildning och för att hjälpa 
skolan att öka elevernas in-
skrivning, deltagande och slut-
förandeskap. 

Den enda handpumpen I hela samhäl-
let som ligger vid skolan 

FIOHTG byggde en skola med kök I 

Sare Jawbeh. 

Sare Jawbeh samhället fick jordnötts-

kvarn och maskin för att göra jord-

nöttssmör etc. 

Nutritionsträning i Sare Jawbeh 

samhället 

EFA-kampanjen 
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  SARE MUSA 
 
Satellitbyar: Mampatayel, Gidda & Dubberi  

Lärare från Sare Musa deltog i 
grundutbildningsmetodutbild-
ningen under det sista läsåret 
som samordnades av skolut-
vecklingsenheten på FIOHTG. 
Den här utbildningen gjordes 
för att lärarna ska skaffa sig 
mer kunskaper och färdigheter 
i användningen av material 
och hjälpmedel för att göra det 
möjligt för dem att undervisa 
på ett praktiskt sätt. Därför är 
utbildningen uppdelad i olika 
moduler som innefattar möns-
ter för undervisning, kön, de-
mokrati, grundläggande första 
hjälpen, fredsutbildning och 
klassrumsobservationer och 

materialproduktioner för att ge 
mer stöd till lärare under ge-
nomförandeprocessen. 
Under klassrumsobservationer 
användes lärandemönstret 
mycket bra av lärarna och 
material som tillverkas under 
materialproduktioner används 
i klassen. Detta gjorde genom-
förandet och lärprocessen en-
klare för lärare och elever i 
skolan. Eleverna förväntas an-
passa sig till metoderna för att 
reflektera över deras framtida 
prestanda. 
 
Elevernas prestation är inte 

mycket konsekvent, även om 
vissa gör det bra. Några av 
anledningarna till inkonse-
kvensen av elevens prestation 
kan hänföras till elevernas 
brist på punktlighet och regel-
bundenhet i skolan och den 
vanliga omorganiseringar av 
lärare under den året, ef-
tersom de flesta inte är villiga 
att stanna så länge på grund 
av brist på ordentligt personal-
boende . Vissa eleverna arbe-
tar mycket bra med tanke på 
att vissa av dem inte är punkt-
liga i skolan. 
 
Med den regelbundna över-
vakningen som vi gör tillsam-
mans med lärarnas ansträng-
ningar tror vi att det skulle bli 
en stor förbättring i skolan. 
Samhällets stöd, ministeriet 
och FIOHTG behövs väldigt 
mycket för att ta itu med boen-
deproblemet för lärarna, vilket 
kommer att gå långt för att 
motivera dem att stanna i sko-

lan vid utstationering minst tre 
år för att påverka elevernas 
prestationer . 
 
Samhällsutvecklingsenheten 
genomförde också en vecka 

lång genusutbildning för att 
öka medvetenhetsnivån för 
personer med målet att 
minska jämställdheten mellan 
könen genom deltagande lä-
rande. Deltagande verktyg och 
metoder som grafik, gruppar-
beten, presentationer, kollektiv 
analys och åtgärder. Kort sagt, 
deltagande lärande och åtgär-
der i syfte att uppnå följande 
utbildningsmål: 
 
Deltagarna kommer att kunna 
förklara minst två genusbe-
grepp i utveckling - praktiska 
genusbehov och strategiska 
genusbehov. 
 
Deltagarna kommer att kunna 
analysera det dagliga rutin-
mönstret över landsbygdens 
män och kvinnor och identifi-
era motsägelser eller problem 
för lösningar genom kollektiva 
samhällssåtgärder. 
 
Deltagarna kommer att kunna 
bygga en byinstitution som en 
genuskommitté som kommer 
att leda till och övervaka ge-
nusutvecklingsaktiviteter i byn. 
 
Deltagarna kommer att kunna 
identifiera sociala strukturer 
och maktdynamik inom sin 
egen by. 
 
Deltagarna får möjlighet att 
visualisera och analysera ge-
nusroller - naturliga roller och 
roller skapade av samhället. 
 
En uppföljning planerades att 
genomföras 2018 för att verifi-
era ovannämnda faktorer. 

Under en av utbildningar 

Lär sig matte och att räkna med 
kapsyler 



15 

  SARE NJOBO 
 
Satellitbyar: Suma Kunda, Sare Ali, Sare Biram, Sare Pateh, Sare Demba 
Toro, Sare Demba Eyo, Sare Demba Dado  & Sare Samba Jideh  

Under året har Sare Njobbo 
samhället haft nytta av nä-
ringsträning. Kvinnor blev 
främst utbildade på hur man 
förberedde näringsrika soppor 
med lokala spannmål och Mo-
ringa-blad. Alla applåderade 
verksamheten på grund av 
dess fördelar, inte bara för 
barnen utan hela familjen. 

 

 
 

Sare Demba Dado drar nytta 
av en Moringa gård; det kom-
mer att användas för att till-
handahålla omgivande byar 
med Moringa plantor. 
 
Ett ungdomsforum genomför-
des i Sare Demba Dado med 
ungdomar från det bredare 
samhället Sare Njobbo. Daw-
da Mballow från Sare Njobo 
arrangerade forumet. Dawda 
utbildades av FIOHTG som 
ungdomsförespråkare och hur 
man arrangerar sådana forum. 
Ungdomarna diskuterade olika 
teman, särskilt olaglig migrat-
ion till Europa som drabbatt 
många familjer i samhället. 

Utbildning om datainsamling, 
analys och rapporteringsverk-
tyg (icke-formell utbildning) 
genomfördes. Utbildningen var 
avsedd att utrusta läskunniga 
med kompetens på datain-
samling, särskilt relaterad till 
utbildning. Utbildningsmedar-
betaren i Sare Demba Dado 
och Dawda Mballow av Sare 
Njobo deltog i denna utbild-
ning organiserad av Nätverket 
av deltagande metodologier 

(NPMP) i samarbete med 
FIOHTG. 
Miljömässiga apexgruppen i 
samhället som bildades som 
en följd av avfallshantering har 
varit aktiv med att göra re-
ningsövningar i de omkringlig-
gande 6 byarna, inklusive 
Sare Njobo, där FIOHTG gav 
gruppen utbildning och sane-
ringsverktyg. 

Kvinnor förbereder näringsrik mat 
med Moringa löv under en utbildning 
fokuserad på mat till barn. 

Samhällets unga under en utbildning 

Deltagare under en träning om ren-

göring. 
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  SARE SARJO 
 
Satellitbyar: Sare Ndalla, Sare Mamudu & Sare Jatta  

Sare Sarjo en övervägande 
Fulla by som ligger i Kiang 
Central District i Lower River 
Region. Den har en totalbe-
folkning på 250, med 100 män 
och 150 är kvinnor. Deras in-
komst är huvudsakligen base-
rad på livsuppehälle och små-
handel. FIOHTG startade ut-
vecklingsarbetet med sam-
hället 2008 till slutet av 2017 
då utfasningen genomfördes. 
 
Under perioden från att sam-
arbete startade så har flera 
projekt introducerades utifrån 
en samhällsbedömning om 
behov och prioriteringar, vilka 
är: 
 
• Spannmålsbank 
• Trädskola 
• Kvarn för nötter eller      
kött 
• Bageriprojekt 
• Näringsträning 
• Genussmedvetande 
• Lärarträning 
• HIV / AIDS och malaria-
medvetenhet mm. 

 
 

Dessa projekt har bidragit oer-
hört till folkens välfärd med 
tanke på att den undergrupp 
som helt och hållet förvaltas 
av kvinnor och som ansvarar 
för bageriprojektet kunde öka 
upp till D20 000 från försälj-
ningen av bröd 
 
I en annan utveckling har den 
svårare säsongen som täcker 
en period på fyra månader 
minskat till tre månader till 
följd av införandet av spann-
målssystemet. 
 
Införandet av näringsprojektet 
har exponerat folket för de 
olika näringsrika livsmedel 
inom deras ort och därför har 
bevis visat att människor sät-
ter i bruk blandningen av 
spannmålspulver med vissa 
ingredienser som senare ko-
kades i pap för barnen. Detta 
åtagande har minskat under-
näringsgraden oerhört i sam-
hället. 
 
Slutligen efter att ha arbetat 
med Sare Sarjos befolkning 
från 2008 genomfördes en ut-
värdering av utvecklingsgrup-
pens löptid och ansågs nöd-
vändig för att avveckla och 
låta dem fortsätta och upprätt-
hålla förbättringarna som gjor-
des under perioden. Vi önskar 
samhället all lycka till i kam-
pen mot fattigdom. 

Helsinge Gruppen på besök i Sare 
Sarjo 

Byns spannmålskvarn 
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  TABAJANG 
 
Satellitbyar: Sare Jarjeh, Siifula Suuna, Siifula Kayitel, Dembanding & 
Fatako  

FIOHTG började arbeta i Ta-
bajang byn 2007/2008. Ta-
bajang ligger i Gimara-
distriktet i Övre flodregionen 5 
kilometer från huvudvägen 
som leder till Basse. Man kan 
antingen ta sig till Mankamang 
Kunda eller Sare Kokeh byar-
na på huvudvägen i samma 
distrikt. 
 
Tabajang är ett litet samhälle 
med cirka 15 till 20 föreningar 
och har en grundskola som 
grundades 2004/2005. Ta-
bajang har tre satellitbyar i 
närheten och det här är byar 
där några skolbarn kommer 
ifrån med. FIOHTG identifie-
rade Tabajang 2007, som en 
potentiell partner att arbeta 
med. Under årens lopp har 
FIOHTG hjälpt skolan i en 
mängd utvecklingsprojekt, dvs 
en fruktträdgård, kvarter för 
lärare, en skolträdgård och en 
centralt trädskola där olika 
trädkryddor odlas för vidare 
distribution till Tabajang-
samhället och därutöver. 
 
 

 
 
 

FIOHTG stödde också Ta-
bajang och byggde en klinik 
och väntsal för samhället så 
att läkare och sjuksköterskor 
kan besöka dem under varje 
månad. Det finns också en 
spannmålsbank för samhället 
som fortfarande är i drift. Tre 
män från Tabajang utbildades 
på underhåll av handpumpar 
och de hjälper till att reparera 
alla brutna handpumpar i sam-
hället och även bortom. 
FIOHTGs skolutvecklingsen-
het har genomfört lärarutbild-
ning för att lyfta upp kunskap-
er och färdigheter i undervis-
ning och lärande av barn i 
samhället. 
 
Under åren har Tabajang-
samhället gynnats av en serie 
träningar från FIOHTG. Utbild-
ningarna är följande: Projekt-
design och förslagskrivning 
fas 1 och 2. En näringsträning 
genomfördes också i Ta-
bajang-samhället och under 
träningen fick kvinnorna jord-
nötter- och grönsakskvarnar. 
Tabajang gynnades också av 
ett bageri-projekt. Detta pro-
jekt syftar till att förbättra sam-
hällets livsmedelssäkerhet. 
Projektet riktar sig specifikt till 
kvinnor för att överbrygga 
ojämlikheter mellan kvinnor 
och män när det gäller kompe-
tensförvärv och inkomstgene-
rering. Samhället gynnades 
också av utvidgningen av pro-
grammet läskunnighet för 
vuxna och ett nytt centrum 
skapades inom samhället i Fa-
tako. Fatako stöddes också 
med en kvarn som fortfarande 
fungerar. 

Skolträdgården I Tabajang 

Från några av de workshops som ge-
nomfördes under årets gång 
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  WELLINGARA YAREH  
 
Satellitbyar: Koli Kunda, Madina Nyantamba & Sare Keita  

Wellingara Yareh VDP-
samhälle består av städerna 
Wellingara Yare, Kolikunda 
och Madina Nyantamba och är 
den enda FIOHTG-stödda ge-
menskapen på norra banken i 
Upper River Region. Folket i 
Wellingara Yare och Madina 
Nyantamba är av Mandin-
kastammen, medan de i Ko-
likunda är främst Fula. 
 
FIOHTG har genom åren ge-
nomfört flera aktiviteter inom 
detta särskilda VDP-samhälle 
för att bekämpa fattigdom och 
bidra till att förändra liv och 
försörjning. Verksamheten 
omfattar förbättringar av skol-
infrastrukturen, till exempel 
etablering av standardklass-
block och -anläggningar, lärar-
kvarter, spannmålssystem i 
varje by, en kvarn i Kolikunda, 
påverkansarbete inom sport 
och ungdomsrelaterad verk-
samheter, ledarskapsutbild-
ning riktad mot stärka att 
VDCs, SMCs och ungas på-
verkansgrupp som heter 
"Kolikana Madina-Welli-
massireh Kaffo." 
 
Andra verksamheter som ge-
nomförs inkluderar näringsträ-
ningar, samhällsutbildning, kli-
matförändringar och kam-
panjer om att minska klimatpå-
verkan. Kornlånen var 
hemodlade och gavs till behö-
vande för att mildra effekterna 
av matbrist som var mest kri-
tiska under månaderna juni till 
september varje år. Betald 
ränta på lånen ökar utveckl-
ingen för att möta den väx-
ande efterfrågan. Alla dessa 
nämnda aktiviteter har bidragit 

på ett eller annat sätt till att 
förbättra människors levnads-
villkor och bemyndigande. 
 
Den sista stora verksamheten 
som ska genomföras i VDP-
samhället 2017 var utbildning-
en av 23 småskaliga lokala 
operatörer, däribland män och 
kvinnor från de 3 byarna under 
en period på fem dagar i sam-
arbete med utbildare från 
Social Development Fund 
(SDF) och avdelningen för De-
partment of Community and 
Development (DCD). De två 
utbildarna är också medlem-
mar i området Multidisciplinary 
Facilitation Team (MDFT). 
MDFTs som i många delar av 
landet bildades i enlighet med 
regeringens strategi för att sä-
kerställa en korrekt samord-
ning, samarbete och övervak-
ning av de olika utvecklingsåt-
gärderna för kostnadseffektivi-
tet. 
 
Utbildningen omfattade ämnen 
som: - Inkomstgenerering, 
Marknadsundersökning, Val 
av affärsidé, Budgetering och 
kostnadsberäkning, Produkt-
förbättring, Inköp och lagerför-
valtning, Registrering, Kapital-
underhåll, Inkomster och vinst-
beräkning, Affärsenhetskon-
cept, Besparingar, Kreditåter-
betalning och standard. Utbild-
ningarna var i form av korta 
föreläsningar och deltagande 
diskussioner, undergruppsar-
bete, drama (bästa spel), dag-
liga och avslutande utvärde-
ringsmöten. 
 
Affärsverksamhetsutbildning-
en gav också deltagarna möj-

lighet att undersöka möjlighet-
er till nätverk och lobbying för 
finansiellt och institutionellt 
stöd från en mikrofinansie-
ringsinstitut som SDF för kort-
siktliga krediter. Deltagarna 
uttryckte glädje över den 
ökade kunskapen som kom-
mer att förbättra deras ledar-
skap och kapacitet och kunna 
dra full nytta av att samarbeta 
med SDF till förmån för sina 
småföretagare och den lokala 
ekonomin i allmänhet. 

Deltagare lyssnar lyhört på före-
läsaren 

Två spel som illustrerade företa-

gande och inkomstgenering 
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BYGGENHETEN 

FIOHTG’ fortsätter att samar-
beta med MRC Holland Foun-
dation för att vidta åtgärder 
och förse skolfaciliteter i form 
av klassrum, lärarbostäder, 
kök och toaletter för behö-
vande skolor i regionerna i 
hela landet. Som en stor gi-
vare, arbetar välgörenhetsstif-
telsen genom många andra 
entreprenörer för att bidra 
mycket bra i utbildningsområ-
det, mycket mer än vad en 
enda givarstiftelse någonsin 
gjort tidigare. Deras stöd är 
inte begränsat till ovanstående 
utan inkluderar vattenförsörj-
ning, solbelysningssystem-
möbler och stängsel av skollo-
kaler 

REGIONALA PROJEKT 

Projektet stödjer följande reg-
ioner genom FIOHTG med 
byggandet av skolors infra-
struktur för att förbättra under-
visning och lärande i fattiga 
skolor. 

- North Bank Region 6 platser 

- Lower River Region (LRR) 1 
plats  

- Upper River Region (URR) 3 
platser 
 
North Bank Projekt 
Enheten har byggt 49 klass-
rum, 30 rum i lärarutrymmen, 
6 kök och 78 toaletter. De 
flesta av dessa platser är ny-
byggda skolor som inte hade 
några strukturer alls, förutom 
Ousman Busso. Byggnadsar-
betet skulle börja i slutet av 
2016, men den politiska turbu-
lensen försenade det fram till 
början av 2017. 

URR 
I URR har enheten byggt 16 
klassrum, 10 rum i lärarutrym-
men, kök och 24 toaletter. 
Dessa skolor var byggda tidi-
gare än dem i North Bank 
Region, men de hade bara 2 
klassrum och lärarutrymmen 
var, utom Kuwonkuba, som är 
en mycket äldre skola och 
hade minst 3 fasta klassrum 
före ingripandet. 

PLATS RAPPORTER 

Ker Ouman Busso ligger i 
North Bank Region ca 3 km 
från vägen och är ett övervä-
gande Fulbeh-samhälle med 
några få Wolof-hem. Deras 
skola grundades för många år 
sedan och hade redan sex 
permanenta klassrum. Detta 
är den enda grundskolan i om-
rådet, vilket resulterade i högt 
antal registrerade elever, fler 
än ad skolan hade kapacitet 
till. Resultatet blev att givaren 
gav stöd för 12 klassrum, 10 
lärarutrymmen, 1 skolmatsal 
och 24 toaletter. Tillhandahål-
landet av dessa anläggningar 
har blivit en stor lättnad för 
samhället från den långvariga 
bördan. 

Ker Bohoum ligger 4 km från 
vägen och är i ett övervä-
gande Wolof-samhälle. De har 
blivit försedda med 7 klass-
rum, 5 lärarutrymmen, ett kök 
och 12 toaletter. Eleverna i 

dessa skolor har för första 
gången kunnat gå in i en 
lämplig skolas lokaler för att 
förverkliga sina drömmar för 
en lång tid. Barnen i denna 
gemenskap brukade gå långt 
för att komma till närmaste 
skola, vilket nu är historia tack 
vare samarbetet mellan MoB-
SE, MRC Holland och FIOH. 

Bantanding Tukulor, ligger 6 
km från vägen i ett samhälle 
som är mixat av Bamara och 
Fulbeh-stammar. En nybyggd 
skola som fick stöd för 6 klass-
rum, 5 lärarutrymmen, ett kök 
och 12 toaletter. Det här sam-
hället är inte bara tacksamt för 
infrastrukturutvecklingen, utan 
också vattenretikulationssyste-
met som tillhandahåller sko-
lan, vilket byn drar nytta av. 
Den långa distansen har för-
bättrat inskrivningen av elever 
i skolan, detta på grund av 
den nya skolan i byn. 
 

Ker Ouman Busso  

Bantanding Tukulor, 

Ker Bohoum 
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BYGGENHETEN 

Ker Ngor är också ett mixat 
samhälle, med Serrer och  
Bambara-stammar som har-
moniskt njuter av livet tillsam-
mans. De är knappt en kilome-
ter bort från vägen, på samma 
sätt så är denna skola också 
ny och saknade byggnadsan-
läggningar tills det här ingrep-
pet började. Tillhandahållan-
det av 8 klassrum, 5 lärarut-
rymmen, kök och 12 toaletter 
har definitivt gett samhället ett 
stor ansiktslyft och ökat förtro-
endet för att skicka sina barn 
till skolan. 

Jamagen har fungerat som en 
strategisk by för vårt centralla-
ger eftersom det är på motor-
vägen och de är lätt att ta 
emot tunga lastbilar utan tuffa 
utmaningar. Skolan pågick i 
en hyrd fastighet i väntan på 
ett samaritansk ingrepp för att 
bygga det tilldelade landet åt 
dem. För detta ändamål god-

kände MRC Holland Foundat-
ion 7 klassrum, ett kök, 5 lä-
rarutrymmen och 12 toaletter 
med vattenförsörjning. Elever-
na njuter tacksamt av det väl-
behövliga stödet som ytterli-
gare löst deras reseproblema-
tik. Det här Wolof-samhället är 
verkligen tacksamt för gesten. 

 
Demba Wandu ligger i Sandu
-distriktet och är väldigt till-
gängligt för Northern Road 
Network. Det här Mandinka-
samhället hade två perma-
nenta klassrum och 2 lärarut-
rymmen innan ingreppet.  
Sammi Esseu, är en nystart-
ad skola som ligger i ett väx-
ande centrum med ökande 
inskrivningar av elever. 
  
Kuwonkuba en mandinka-by 
runt gränsen mellan Sandu- 
och WullI-distriktet, hade re-
dan 3 fasta klassrum och mer 
toaletter än nödvändigt. Det 
fanns dock behov av fler 
klassrum, lärarutrymmen och 
kök. Som svar på behovet 
godkände MRC Holland Foun-
dation bebyggelsen av 4 
klassrum, 5 lärarutrymmen 
och ett kök. 
 
 

Njayel är en by som ligger 
bakom Basse, 2 km från 
vägen och har blivit stöttade 
med 6 klassrum, 5 lärarutrym-
men och 12 toaletter. Lik-
nande Demba Wandu där det 
fanns 2 klassrum 2 lärarutrym-
men. Samhället kunde minnas 
besväret av långa distanser att 
åka till skolan, vilket skapade 
ofredande mot kvinnliga stu-
denter. Att skaffa beskyddare 
år flickorna i byarna var lika 
riskabelt so matt bli offer för 
pojkar.  
  
Minna hittar man 6 km från 
vägen I LRR. Det är ett sam-
hälle som bebott av Mandin-
kas och Bamabra-stammar. 
Skolan drivs på Bantaba, i 
temporära baracker, som inte 
kan stå starka vid vind och 
regn, vilket gör det möjligt för 
minskad tillgång och timmar 
mellan lärare och elev. Detta 
projekt ger dem 4 klassrum, 5 
lärarutrymmen och 6 toaletter.  
  
Begränsningar var centre-
rade men inte begränsade till 
följande aspekter: 
  
• Fördröjd starttid 
• Färjekorsning 
• Tuffa vägar, speciellt under 
regnperioden. 
• Entreprenörs närvaro på 
platserna 
• Lågt antal arbetstagare 
• Punktlig och regelbunden 
materialförsörjning 
• Oregelbundna övervaknings- 
och inspektionsresor 
• Ökad finansiell dokumentat-
ion 
 
  

Ker Ngor  

Jamagen 

Demba Wandu 
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  Brev från ordförande Kristina 
Lundahl—Gambiagrupperna 
(FIOHS)  

Starten på år 2017 kom att bli dra-
matisk för Gambia. Den politiska kris 
som tack och lov, fick en fredlig lös-
ning redan den 20 januari spred oro i 
leden. För de av oss som följde 
denna tid från Sverige var det ibland 
svårt att få relevant information. 
Gambiagrupperna valde att därför 
att evakuera den praktikant och de 
två sjuksköterskestudenter som 
fanns på plats, till Dakar. Än en gång 
fik vi kvitto på hur viktigt det är att ha 
en stabil partner att samarbeta med i 
Gambia! Future In Our Hands The 
Gambia tog hand om både personal 
och compound på ett föredömligt 
sätt. 
Det år som gått har medfört föränd-
ringar i Gambiagruppernas stadgar 
och arbete. Vi har infört individuellt 
medlemskap från att tidigare ha haft 
grupperna som medlemmar i GG 
centralt har nu alla medlemmar möj-
lighet att vara med direkt i GG, utan 
att gå vägen via en grupp. Det har 
förstärkt demokratin i vårt arbete 
eftersom nu alla som betalat med-
lemsavgift också har rösträtt på 
medlems och samrådsmöten. 
Samrådsmötet i april 2017 anordna-
des av Stockholms och Fajikunda 
grupperna. Mötet kom framförallt att 
handla om det nya medlemskapet 
men även en kommunikationspolicy 
antogs och införlivades i den policy-
manual som Gambiagrupperna tagit 
fram för att samla all information på 
ett ställe. 
På medlemsmötet i Karlskoga i bör-
jan av september 2017 fortsatte ar-
betet med de grupper som GG har 
startat för att fortsätta utveckla orga-
nisationen och dess arbete. Grup-
perna handlar om strategi, ekonomi 
och kommunikation. På medlems-
mötet sjösattes även en miljögrupp. 
Under våren hade vi två praktikanter 
i Gambia, Robert Alexandersson 
som påbörjade sin praktik i septem-
ber 2016 oh avslutade den 15 febru-
ari 2017. Han bidrog med att ut-
veckla det arbete som FIOHTG gör 
inom området fred och konflikthante-
ring. Catarina Antikainen började sin 
praktik 15 december 2016 fram till 
15 juni 2017. Hennes start hos 
FIOHTG i Gambia blev några veckor 
försenad på grund av den politiska 
kris som pågick men kunde ändå 
fullföljas. Catarinas stora engage-
mang inom orådet miljö och klimat-
förändring har bidragit till ökat enga-
gemang inom detta hos både Gam-

biagrupperna och FIOHTG. 
Under hösten hade vi ingen prakti-
kant på plats eftersom vi inte blev 
beviljade mer än en praktikant under 
2017 – 2018. En ny ansökan om att 
få två praktikanter under 2018 – 19 
lämnades in under hösten och vi 
blev beviljade två praktikanter som 
kommer att rekryteras under våren 
2018. 
Ebrima Drammeh från FIOHTG del-
tog i Sidas nätverksträff för prakti-
kanthandledare tillsammans med 
ordförande Kristina Lundahl i april. 
Han stannade sedan för att delta i 
Samrådsmötet i Stockholm och be-
söka ett antal av grupperna i Sve-
rige. Ett minnesvärt besök gjordes 
på Mixgården på Hammarkullen i 
Göteborg. Mixgården arbetar med 
ungdomar och engagerar ungdomar-
na i aktiviteter för att samla in 
pengar som sedan går till organisat-
ioner som arbetar med ungdomar. 
Gambiagruppen i Göteborg fick un-
der 2017 ta emot ett bidrag på 27 
000 kr från Mixgården för arbetet 
med ”Youth advocay sports”. 
Under 2017 har vi haft bidrag från 
Forum Syd under endast ett år vilket 
gjorde att vi fick komma in med en 
ny ansökan för 2018 – 2020. Tyvärr 
fick vi besked att endast ett år bevil-
jades igen.  
Gambiagrupperna har förmedlat 
kontakt mellan Sofa Cinema, en en-
het i organisationen Sofa Yama 
Kunda, som arbetar med filmvisning, 
och FIOHTG. På så sätt har byar 
som ingår i byutvecklingsprogram-
met fått ta del av filmkvällar i begrän-
sad om fattning. Fortsatt samarbete 
GG – Sofa Cinema planeras. 
Samarbetet med Ving har fortsatt 
och Gambiagruppernas turistguide 
Alagie ”Aladdin” Cham har genom-
fört resor till skolor och skillcenter n 
gång per vecka under turistsä-
songen. 

Under år 2017 har vi sett det nya 
Gambia växa fram, ett nytt Gambia 
som lider av växtvärk! En hel gene-
ration unga gambier har vuxit upp i 
en diktatur och vet inte vad demo-
krati är. Allt för ofta förväxlas demo-
krati och anarki. Nu måste vi ta kraft-
tag och utbilda dessa ungdomar så 
att de blir medborgare som är med-
vetna om både rättigheter och skyl-
digheter. Samtidigt är det viktigt att 
ingen lämnas på efterkälken! Många 
av de äldre bybor som finns på 
landsbygden är illitterata och har inte 
möjlighet att tillägna sig information 
genom att läsa om sina rättigheter. 
Arbetet med civila rättigheter är där-
för ännu viktigare nu! 
Antalet barn och ungdomar som går 
i skolan ökar ständigt men kvalitén 
på undervisningen behöver fortfa-
rande förbättras, larmrapporter kom-
mer från många håll i världen. Brist 
på kvalitet i undervisningen skapar 
klyftor mellan ungdomar som söker 
sig ut för vidare studier. Det är också 
allt för många, särskilt flickor, som 
inte fullföljer sin utbildning. Vi vet 
också att det finns ett samband mel-
lan flickors utbildning och födelsetal, 
utbildade flickor föder färre och fris-
kare barn! Därför får vi inte ge upp 
det viktiga arbete som Gambiagrup-
perna gör inom utbildningsområdet. 
Vår ambassadör i mänskliga rättig-
heter, Annika Ben David, sa på en 
föreläsning att vi ska visa på vad 
som fungerar – inte komma in och 
tala om vad som är fel! Ett motto 
som Gambiagruppernas skolutveckl-
ingsprogram lever upp till! 
Ett stort tack till våra grupper för det 
outtröttliga arbete som läggs på att 
samla in den egeninsats som vi be-
höver för att kunna bidra till utveckl-
ingsarbetet i Gambia och till vår part-
nerorganisation FIOHTG för det fina 
arbete som genomför i Gambia! 
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  Arbetet i Sverige— 
Västerås Gambiagrupp 

Framtiden i Västeråsgrup-
pens händer 
 
Nu tar några av Västerås-
gruppens flitiga medlemmar 
läsinlärningsmetoden 
SEGRA in i framtiden. 
 
Det är Kerstin Beskow Schö-
lin, Carina Ring, Christina 
Jansson och Ann Johansson, 
som tillsammans med Erik Jo-
hansson, som är den som be-
sitter de nödvändiga tekniska 
kunskaperna, arbetar fram en 
app så att den som vill ska 
kunna lära sig läsa och skriva 
engelska via sin mobiltelefon. 
Massor av barn och ungdomar 

i Gambia har mobiler med 
möjlighet till uppkoppling mot 
internet. Och det vill Västerås-
gruppen använda sig av för att 
sprida kunskap. Om du vill se 
hur appen fungerar så kan du 
ladda ner den på App Store. 
Sök på SEGRA. Appen kostar 
30 kr. 

Men Västerås Gambiagrupp 
har i år förstås också ägnat sig 
åt andra saker. Förra hösten 
kunde vi överlämna 200 stick-
ade babymössor och denna 
höst fraktades ytterligare 270 
mössor ner till Gambia. De 
stickas av några av gruppens 
medlemmar och av släkt och 
vänner. Upprinnelsen till mös-
stickningen var att några av 
medlemmarna under ett före-
drag fick veta att många barn 
faktiskt dör av kyla vid födseln. 
 
Gambiagruppernas compound 
har också haft besök av två 
matematikutvecklare från Väs-
terås stad. ”Någon att hålla i 
handen”, heter en liten lerfigur 
som Kerstin Beskow Schölin 
under många år tillverkat och 
sålt. Hittills har det blivit 1 200 
stycken. Egentligen hade hon 
tänkt sluta göra den, men ef-
tersom många frågat efter den 
så har hon köpt 10 kilo lera 
och tänker slå sig ner vid 
köksbordet och tillverka några 
ytterligare. I övrigt försöker 
Västeråsgruppen samla in 
pengar på de flesta tradition-
ella vis: försäljning på julmark-
nader, loppisförsäljning, före-
drag i kyrkor och hos förening-
ar. De flesta medlemmar har 
varit med väldigt länge och har 
en gedigen erfarenhet av hur 
man kan arbeta för att hjälpa 
barnen i Gambia. 
 
Redan 1978 bildades en lokal-
grupp i föreningen Framtiden I 
Våra Händer, FIVH, i Väs-
terås. Gruppen bestämde sig 
för att satsa på bistånd till 
Gambia efter att ha läst en no-
tis i tidningen Ny Livsstil. Bar-

bro Eketorp bjöds in att infor-
mera om Gambiaprojekten 
och därefter bildades Västerås 
Gambiagrupp 1979. 

1982 fick Håkantorpsskolan i 
Västerås en förfrågan från 
ordförande Ingemar Erlands-
son i Västerås Gambiagrupp 
om man inte ville stödja ett 
skolbygge i Gambia. Eftersom 
det stod i läroplanen att under-
visning skulle ske i Internation-
ella frågor kunde det vara ett 
sätt att engagera elever i åld-
rarna 6-9 år. 
 
Arbetet med internationella 
frågor på skolan fokuserades 
på att ge barnen en inblick i en 
annan kultur, få kontakt med 
barn i ett annat land och få för-
ståelse för andras situationer. 
Lärarna på skolan valde olika 
arbetssätt för att engagera. 
Det handlade både om in-
samling av pengar och saker 
och om tillverkning. 

Besök från Gambia. Dan Mendy 
hamnade mitt bland barn och 

föräldrar när han för många år 
sedan hälsade på i den mycket 

Gambia ligger i Afrika. Malin 
Jonsson, årskurs 3 tillverkade Af-

rikakarta och Gambias flagga 
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Insamlingar bedrevs på olika 
vis. Genom lotterier där vins-
terna var saker från Gambia. 
På friluftsdagar fick barnen 
springa en slinga i skogen och 
hade avtalat med någon att få 
en viss summa pengar för an-
talet lopp de orkade springa. 
Och på den årliga Skolgårds-
festen, då skolpersonal, för-
äldrar och barn ordnade aktivi-
teter och försäljning, gick 
pengarna till våra Gambiapro-
jekt. Men man samlade också 
in saker. Till exempel verktyg, 
sybehör, sjukvårdsmaterial 
och skrivmaterial som de lä-
rare som åkte till Gambia fick 
ta med i sina resväskor. 
Tillverkning var ett praktiskt 

arbete för varje enskilt barn. I 
textilslöjden sydde de en gam-
bisk flagga och i träslöjden så-
gade de ut den afrikanska kar-
tan med Gambia inritat. Under 
skolans Gambiadag gjorde 
barnen små tygpåsar i slöjden 
på löpande band där senare 
sybehör och sjukvårdsmaterial 
kunde läggas för vidare trans-
port till Gambia. Under en så-
dan dag engagerades nästan 
all skolpersonal, som ordnade 
aktiviteter som passade deras 
profession, till exempel laga 
gambiskt i köket, dansa i gym-

nastiksalen, spela på trummor 
i musikrummet och göra 
masker i teckningssalen. 
 
Inför varje resa till Gambia till-
verkade eleverna klassvis en 
plansch där de med ord och 
bild presenterade sin skola, 
naturen runt den eller Sveri-
ges djur och natur. Under åren 
blev det också många små 
böcker som eleverna skrev 
och ritade på olika teman, som 
bilderböcker med bilder och 
ord på svenska och engelska. 
De äldre eleverna tillverkade 
böcker om Sverige, Europa 
och Amerika. Till eleverna i 
Gambia lämnades också 
tomma böcker för att få till-
baka böcker om Afrika och 
Gambia. Redovisningar kunde 
ske i form av en liten teater i 
klassrummet om vad eleverna 
visste om Gambia eller en 
gambisk by som tillverkades i 
lera och med pyttesmå barn 
som syntes bland husen. Allt 
som gjordes på skolan redovi-
sades för personal, föräldrar 
och barn. Utställningar blev 
det också med allt som kom 
med hem från Gambia, gåvor 
från fadderskolorna som jord-
nötter, teckningar, dockor och 
träfigurer. 
 
Mellan åren 1982 och 2007 
samlade Västerås Gambi-
agrupp ihop 221 800 kronor till 
sju skolbyggnader och ett hus 
till ett kvinnokooperativ till en 
kostnad av 1 795 485 kronor. 
En sammanställning om allt 
arbete under de åren finns att 
läsa i pärmformat gjord av lä-
rarna Carina Ring och Mari-
anne Jonsson. Efter 2007 ar-
betar Västerås Gambiagrupp 
med att få in pengar till den 

egeninsats som behövs för att 
få så mycket som möjligt i 
gengäld från Sida. Västerås 
Gambiagrupps medlemsavgift 
är 365 kronor per år, det vill 
säga 1 krona om dagen och vi 
är 25 medlemmar. 
 
Aminata Secka, en av de 
gambiska medarbetarna som 
besökte oss i Sverige och på 
skolan, numera chef för skol-
utvecklingsenheten inom 
FIOHTG, fick en fråga om det 
var något hon önskade för de 
gambiska skolbarnen. Hon sa 
att hon skulle vilja ha ett läsin-
lärningsmaterial som funge-
rade. Det var upprinnelsen till 
att fyra lärare med olika kom-
petenser inom läsundervisning 
i Västerås började skriva på 
ett läsinlärningsmaterial. Det 
utmynnade i den så fram-
gångsrika SEGRA-metoden, 
som nu alltså 
även blir en app. 
 
Västerås Gambiagrupp 

Arbetet i Sverige— 
Västerås Gambiagrupp 

Utställning på Håkantorpsskolan. 
1994 visades de gåvor man fått 

Julbasar i Västerås 2017. Elisa-
beth Wahlberg, Monica Forsberg 

och Kerstin Beskow Schölin säljer 
lotter och mycket annat för att få 
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FIOHTG –  
Kontor och anställda 

Direktör: Bubacarr MS Fa-
buray 

Granskning och Utvärdering: Momodou A Jal-
low, HR-ansvarig: Jainaba Sarr och Ansökning 
av nya medel:  Yankuba Manneh 

Byutveckling: Ebrima Drammeh, Rose T Mendy, Alimatou Marong, Omar 
Cham, Bubacarr Camara 

Lärarfortbildning: Kebba Jobe, Amadou Sambou, Aminata 
Secka, Cherno Ceesay, Kemo S Kinteh 

Ekonomi: Amie Darboe, Lamin Sisay 

Ansvarig för serviceper-
sonal och chaufförer: 
Augustus Gomez 
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FIOHTG –  
Kontor och anställda 

Bygg: Sittande Dembo Bah, Lamin 
Jobe, stående: Augustine Manneh och 
praktikant Cherno Jeng 

Chaufförer: Bubacarr Jallow, Lamin Ceesay, Solo Jobe, Amadou Badjie, 
Kutubo Cham 

Global Fund: Alasana Gitteh, Lamin Jawarah, Binta 
Manneh, bakom Yusupha Sanneh,  Sheriff Senhore, 
Yusupha Camara  

Service: Sirra Badje, Fatou Badje, Amie 
Darboe 

Vakter: Yusupha Cama-
ra, Karamo Fatty, 
Abdoulei Sowe 

Trädgårdsmästere: Lalo 
Yaffa  
Vakt: Abdoulei Daffe 

Bilmekanikerna Aklasana Sowe och Modou 
Njie 



26 

  Partnerorganisationer 

 

Enhet Partnerorganisation Samarbetsområden 

Enheten för by-
utveckling 

TOSTAN 
Regional Education Offices 
Regional Health Offices 

Regional Youth and 
Sports Offices 
Agricultural Programme 

NCCE 
Youth Ambassadors for 
Peace 
GEF 

NED 
Governours office 
Red Cross 

Regional GFA office 
ANFEU Adult and Non Formal 
Education Unit 

Opionionsbildning om frågor som rör ung-
domar 
Utbildning om traditioner skadliga för kvin-
nor och barn 
Hälsoutbildning (HIV/AIDS och övriga 
STIs, tonårsgraviditet, tidiga giftemål etc.) 
Grönsaksträdgårdsträning 
Utbildning civila rättigheter 
Biodling 
Etablering av trädskolor och träning i han-
tering 
Olaglig Migration 
Reflektutbildning 

Enheten för 
konstruktion 

UNICEF 
PCU 
SDF 

GTTI 
ISRA 

Konstruktion av skolor, klassrum, kök, toa-
lett, lärarbostäder, förråd mm 
Konstruktion av ett psykiatriskt sjukhus 

Praktikantträning 

Enheten för lä-
rarfortbildning 

USPC 
Curriculum Department 
MoSBE 

Unicef 
PTA 
EFANET 

Regional Education offices i LRR. 
CRR and URR 

Utbildning i: demokrati, könsroller, miljö, 
konflikthantering,HIV/Aids, organisations-
utveckling och ungars deltagande i be-
slutsfattandet i 7 kluster infattande 70 sko-
lor. 
Lärarfortbildning 

Uppföljning lärarfortbildning 
Baslinje kartläggning 
Uppföljning och utvärdering 
Test 
“Education for all” kampanj 

Enheten för pla-
nering och rap-
portering 

TANGO 
WASDA 
FFHC 

Nätverkande och informationsutbyte 
Uppföljning och rapportering 
Utvärdering av projekt 
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Förkortningar 

 ANFEU   Adult and Non Formal Education Unit 
 CLIMB   Climate 
 CRR    Central River Region 
 EFA    Education for All 
 EFANET   Education For All Network 
 FFHC    Freedom From Hunger Campain 
 FGM    Female Genital Mutilation 
 FIOHTG   Future In Our Hands The Gambia 
 GEF    Global Environment Fund 
 GG    Gambiagrupperna 
 GTTI    Gambia Technical Training Institute 
 IBAS    Indigenous Business Advisory Services 
 IEC    Independent Electoral Commission 
 ISRA    Institute of Social Reformation and Action 
 LBS    Lower Basic School 
 LRR    Lower River Region 
 MoBSE     Ministry of Basic and Secondary Education 
 NANA   National Nutrition Agency 
 NED    National Endowement for Democracy 
 NCCE   National Council for Civic Education 
 NGO    Non Governmental Organisation 
 PCU    Project Coordination Unit, Ministry of Education 
 PTA    Parents and Teachers Association 
 REFLECT   REgenerated Freirian Literacy through Empowering Community 

 Technique 
 SEGRA   Serholt Early Grade Reading Ability 
 Sida    Swedish International Development Cooperation Agency 
 SOG    Samordningsgruppen/The co-ordination group (The board in Sweden) 
 TANGO   The Association of Non Governmental Organisations in The Gambia 
 UNDP   United Nations Development Programme 
 UNICEF   United Nations Children and Education Foundation. 
 USPC   United States Peace Corps 
 URR    Upper River Region 
 WFP    World Food Programme 
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     Kontakt 

“Utbildning för alla genom byutveckling”  
 

Gambiagrupperna är en icke statlig organi-
sation som arbetar med att bekämpa fat-
tigdom genom   kvalitativ utbildning och 
stärkta lokala samhällen. 

 
Gambiagruppernas fortbildning av lärare i 

äsinlärningsmetodik i de tidiga årskurser-
na och byggnation av skolor bidrar till en 
kvalitativ skolgång. 

 
Gambiagruppernas rättighetsbaserat på-

verkansarbete och kapacitetsutveckling 
förbättrar livsvillkoren och ger stärkta 
samhällen på landsbygden.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Kontaktinformation: 

 
Sverige: Gambiagrupperna 
Hemsida: www.gambiagrupperna.org 
Mail:   kansli@gambiagrupperna.org 
Telefon: 0586-21 77 47 ordförande  
   
 
Gambia: Future In Our Hands The Gam-
bia 
Adress: P.M.B 352 
  Serrekunda P.O 
  The Gambia 
Besöksadress: Kotu South 
Telefon: +220 - 446 68 68               
Mail:  office@fioh.org 
Hemsida: www.fioh.org 
 
 
 

Gambiagrupperna 

”Utbildning  för alla genom byutveckling” 


