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A KTUELLT
Regnperioden har nu satt fart i Gambia. Under flera år har regnen kommit allt senare
och i allt mindre omfattning. Förra året kom inte regnperioden igång förrän i augusti
och detta ledde till en mycket liten skörd. Statistik som förts sedan 70-talet visar att
Region 5 drabbats mycket hårt av de förändringar som skett.
I år kommer dock rejält med regn. Gambia har fått se av flera översvämningar. I
Kombo har Senegambia-området drabbats hårt. Från korsningen Bertil Hardings Way
och Senegambia Street ner till Senegambia Hotell har det varit stora översvämningar.
Flera restauranger och hotell har fått in cirka en halvmeter vatten.

K LIMAT KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

C ORONAKRISEN I G AMBIA
Gambia har länge klarat sig utan allt för många fall av Corona. Länge hade man
endast 20 fall och de flesta av dem var så kallade importerade fall, det vill säga
personer som kom utifrån och hade med sig infektionen. Nu har detta ändrats!
Under vecka 30 har Gambia fått ett stort antal insjuknade i Corona. Under fredag
24 juli gick myndigheterna ut på radio och bad personer som haft kontakt med
avdelning 6 och 7 på Sir Edward Francis Small Teaching Hospital i Banjul att testa
sig. Flera läkare och övrig sjukvårdspersonal har insjuknat.
Medicare, den klinik som Ving använder sig av, har också drabbats hårt. Här har
sex läkare insjuknat tillsammans med
många bland övrig personal.
Så här såg läget ut fredag 24
juli 2020.
Från och med fredagen måste
alla som vistas utomhus i
Gambia bära munskydd. De
som ertappas utan munskydd
kommer att häktas av polis
eller militär enligt de anvisningar som skickats ut av
gambiska myndigheter.

Klimatkompensera dina
(flyg)resor! Skänk ett bidrag till Gambiagruppernas klimatkompensationsfond så planterar vi träd i
Gambia. En plantskola har
etablerats i Tabajang i övre
flodregionen där trädplantor planteras och drivs upp
i samarbete med invånarna.
Rekommenderat belopp
för flygresa till Gambia är
200 kr. Bidraget betalas in
på Gambiagruppernas Plus
– eller bankgiro (se sista
sidan). Märk talongen
“Klimatfond”.
Mer information finns på
Gambiagruppernas hemsida.
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Pensionsavgång
Den sista juni 2020 slutade FIOHTG:s chef Buba Faburay
sitt arbete. Han avgår med pension! Buba anställdes av
Anders Pettersson under 2005 på enheten för organisationsutveckling. Han kom då närmast från Action Aid där
han arbetat som fältassistent i Region 5 under många år.
Under de år som Buba arbetade för GG/FIOH gjorde han
ansökningar, uppföljning och utvecklingsarbete. Han var
mycket aktiv i uppstarten av FIOHTG 2013 och den 20
juni 2015 tog han över som Director efter en kris inom
FIOHTG. Han åtnjöt stort förtroende bland de anställda
och detta har fortsatt ända fram till pensioneringen.

Lördagen den 25 juli anordnades en avslutningsfest på
FIOH compound för anställda och partners. Festplatsen
hade dekorerats i gult och blått och man hade varit noga
med att hålla avstånd mellan borden.
Sedan vet vi ju att det är väldigt
svårt att hålla dessa avstånd när festen är igång.
Här följer en liten bildkavalkad!
Bubas fru Amie i
traditionell mandinka-dräkt.
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Alhaji Sanneh, Kristinas make, representerade Gambiagrupperna eftersom
ingen svensk personal fanns på plats.
Han har varit medlem i Gambiagrupperna i många år och
läste ett tacktal från
SOG och Kristina.

Henrietta Sonko,
ledare för MRC
Holland foundation
förärar Buba en
gåva! MRC Holland
Foundation bygger
just nu många skolor i Gambia och en
stor del av dessa
byggs av FIOHTG´s
byggenhet. Alla skolor får även en
brunn och staket!

Vår alltiallo Augustus
Gomez
beredd på
att rycka
in, som
vanligt,
om något
skulle gå
fel eller
behövas.
Hela FIOHTG samlat framför entren! Till vänster i andra raden ser ni
Dan Mendy, mångårig medarbetare, och Mam Kumba Sanneh, ordförande för FIOHTG:s styrelse under fyra år. En fantastisk kvinna som
det var lätt och roligt att samarbeta med!

Mr.
Ousman
Yabo
Chairman
för TANGO

Ett riktigt stort TACK till Aladdin som gjorde det möjligt för mig att delta
digital hela tiden!
Text: Kristina Lundahl
Bild: Alagie “Aladdin” Cham
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Skolor i Gambia

Lite smått och gott

Skolorna i Gambia stängde redan sista veckan i mars.
Sedan dess har undervisning skett digitalt för Universitetet och via TV för de övriga. Som vi alla naturligtvis förstår har detta medfört ett stor minus för barn på landsbygden. I många byar saknas det ju helt elektricitet och
man har ingen möjlighet att följa TV-sändningar.

Vår praktikant Jeanette Lindström återvände hem till
Sverige den 15 juli, landade på Arlanda den 16. Brussels
Airlines ordnade en biljett efter påtryckning av Tranås
Resebyrå. De gjorde ett bra jobb!

Just nu vet ingen hur det ser ut inför höstterminen! Diskussioner pågår hur man ska göra med de elever som
inte fått någon undervisning alls sedan mitten av mars.
Ska särskilda prov anordnas för att se om de kan flytta
upp till nästa årskurs? Eller … ska alla gå om? Att viruset nu sprids även ute i samhället bidrar naturligvis till
den osäkerhet som alla känner inför skolstart i september.

Under våren ansökte vi hos Biltema om medel till projektet ”Keep our girls in school”. Vi var med i urvalsprocessen ända till slutet men det räckte tyvärr inte ända
fram.

Aminata Secka, ledare för Skolutvecklingsenheten, reste i slutet av januari till Bremen i Tyskland är
Planerad öppning av Universitetet och Senior Secondary hennes syster ordnat med medicinsk vård för hennes
Schools i mitten av juni fick ställas in eftersom President höft och knä. Tyvärr blev hon fast där när gränserna
stängdes och lyckades till slut få sin biljett ändrad och i
Barrow beordrade fortsatt stängning. Utbildningsmifredags (24/7) landade hon i Gambia. Lycklig över att få
nisteriet lyckades dock genomföra examensprov med
elever i åk.9 och 12 samt att Universitetet ordnade ex- komma tillbaka till sin dotter och sina barnbarn!
amensskrivningar för de som gjorde sin sista termin.
Ansökningar

Vi har även ansökt hos Postkodstiftelsen om bidrag till
fler spannmålsbanker för att hindra spridning av Corona.
Det blev ett nej där också! Nu tar vi nya tag!
Kristina Lundahl
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FIOH !

Plusgiro 90 02 38 – 7
Bankgiro 900 -2387
Swish 1239002387

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:
ansvarig utgivare Kristina Lundahl
kristina.lundahl@fioh.org

