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AMPUTERADES FOTBOLLSKLUBB 

Här i Gambia pratas det alltjämt om den sanningskommission som upprättats för att få 
klarhet i vad som hände under President Jammehs tid. Förhören sänds på QTV och 
även på GRTS (den statliga gambiska TV:n) ibland. 

Den senaste veckan har vi hört unga flickor berätta hur de har blivit utnyttjade av fd. 
Presidenten och även andra i ministeriet. De får möjligheten att vittna via länk så att 
de inte behöver visa sitt ansikte. Många befarar att detta ska leda till att de blir stigma-
tiserade. Det finns dock en och annan av flickorna som med familjens stöd vågar träda 
fram och berätta vad som hänt. 

Klimatkompensera dina 
(flyg)resor! Skänk ett bi-
drag till Gambiagrupper-
nas klimatkompensations-
fond så planterar vi träd i 
Gambia. En plantskola har 
etablerats i Tabajang i övre 
flodregionen där trädplan-
tor planteras och drivs upp 
i samarbete med invånar-
na. 

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 hem-
sida.  

KLIMAT-

KOMPENSERA DI-

NA 

FLYGRESOR 

Lördag den 2 november tog jag en promenad på stranden efter Vings informationsmöte. 

Jag gick från Senegambia Hotell till Kunta Kinteh Beach Bar. Då träffade jag på ett gäng 

unga killar som spelade fotboll, på kryckor! Jag blev naturligtvis intresserad och gick för 

att prata med deras ledare. Han heter Michael Secka och har startat denna klubb för att 

visa att amputerade kan göra annat än tigga på stranden. De som är med i klubben förbin-

der sig att inte tigga utan att försöka få ett riktigt jobb, vilket inte är lätt i Gambia. 

Jag bjöd hem Mr. Secka till oss och nu spelar killarna fotboll i Rävåsens IK:s färger. Rävå-

sens IK förser oss varje år med fjolårets tröjor, shorts och strumpor. 

Heder år Mr. Secka som tagit det-
ta initiativ och ett stort tack till 
Rävåsens IK för den insats de gör! 



 Nytt kök och ny lärarbostad 

Under våren fick Gambiagrupperna ta emot en privat donation 
till Lärarbostad och kök i byn Bayaba. Bayaba ligger i Region 5, 
Central River Region, ca. 34 mil in i landet på den norra sidan 
av floden. Byn ligger 9 km från huvudvägen och vägen dit är i 
väldigt dåligt skick. 

Trots att det är svårt för lärare att vara i Bayaba och undervisa 
har många valt att stanna i byn och de resultat som skolan visar, 
på nationella prov och även under SEGRA-utbildningen, har 
varit mycket bra. Därför kändes det extra fint att kunna ge 
skolan och dess personal denna möjlighet. 

För att en skola ska kunna få ris och olja från World Food Pro-
gram måste de ha ett kök av god kvalitét. Bayaba hade bara ett 
som byggts lokalt och eftersom många elever som kommer 

från satellitbyarna har långt att gå 
är det viktigt att skolan kan ser-
vera lunch till eleverna. Nu upp-
fyller de kraven! 

Den 31besökte jag , Kristina 
Lundahl, Lennart Andersson 
GG:s kassör och Cherno Jeng 
Program officer på byggenheten 
Bayaba för ett officiellt överläm-
nande av kök och lärarbostad. De 
fick lov att flytta in redan vid 
terminsstarten, så klart. Nu blev 
det officiellt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köket är verkligen fint men vi var besvikna över att 

inte FIOH:S design använts fullt ut. Det saknades ar-

betsbänk och förråd. Arbetsbänk är nu ordnat men 

tyvärr kommer kökspersonalen att få använda sig av 

skolans förråd. Det innebär att de dagligen får bära rissäckar mm från skolan till köket. För-

visso ingen lång sträcka men rissäckar är tunga och borde finns nära köket. 

Nu ska vi ordna med personal från FIOHTG som stannar i byn en vecka och lär köksperso-

nalen hur man lagar mat på ett sådant här kök. I den utbildningen ingår också hygien och 

städning av köket. 

Det den här skolan nu behöver är ytterligare en byggnad med helst 4 klassrum. Nu har de 

bara tre och här går drygt 250 barn från förskolan upp till årskurs 6. De har för– och eftermiddagsskift. 
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Detta är den bästa lärarbostad som vi någonsin har 
byggt. Nu har vi höjt ribban och ser till att kvalitén 

blir allt bättre. 

Golven i sovrummen 
har klinker och kanten 
runt bädden har också 
blivit klädd med 
samma klinker. Det 
gör att golv och bädd 
blir mycket lättare att 
hålla rena. 

Det enda vi saknar nu 
är en hyllrad där allt 
kan förvaras. Vi såg att 
allt ligger på golvet. 

Toaletterna är helkaklade och har 
klinker på golvet. Detta borde ge 
lärarna goda möjligheter att hålla 
rent och snyggt samt förbättra sin 
hälsa. 



 

 

STÖD FIOH! 
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Plusgiro 90 02 38 – 7  

Bankgiro 900 -2387 

Swish 1239002387 

 

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:  

ansvarig utgivare Kristina Lundahl 

kristina.lundahl@fioh.org 

 

 

 

Kerr Ardo 

Under våren bestämde sig Göteborgsgruppen för att ta Kerr 
Ardo som sin kontaktby. Kerr Ardo som är en av de nya byar 
som tagits in, ligger i Region 3 på Norra Banken. 

Ni som är regelbundna läsare av Nyhetsbrevet kommer säkert 
ihåg att jag och vår dåvarande praktikant Dalinne gjorde ett 
besök I byn för att få veta mer om hur deras situation ser ut. 

Utifrån detta gjorde vi en prioriteringslista vad byn behöver 
få hjälp med. En av de saker som var mest akut var pumpen I 
den 5 ha stora trädgården. Trädgården är inhägnad och där 
finns ett bra borrhål, 10 kranar spridda i området samt solpa-
neler. Tyvärr hade det satts in en alldeles för liten pump, den 
höll naturligtvis inte. Kvinnorna gick därför till Senegal varje 
morgon för att kunna odla lite grönsaker. De startade från 

Kerr Ardo kl. 04.00 varje 
morgon. 

 

 

Här har en get tagit sig in i 
trädgården och fött tvillingar. 

 

Göteborgsgruppen bestämde sig för att göra ett upprop och 
få in pengar till några av de prioriterade områdena: 

1. Ny pump i trädgården 

2. Ny handpump i skolan 

3. Bygga färdigt staketet runt skolan så att de kan odla 
grönsaker till skolköket 

Nu kan jag glädja er med att sedan i lördags,  rinner vattnet 
som det ska I Kerr Ardos trädgård. En ny pump har installe-
rats, några av de brustna ledningarna bytts ut och två kranar 

ersatts. Glädjen är stor 
bland kvinnorna i Kerr 
Ardo! 

På vägen hem från Bayaba stan-
nade vi även till i Kerr Ardo 
och Cherno Jeng har mätt sta-
ketet runt skolan och ordnar nu 
med någon som kan kolla brun-
nen på skolgården. Det är ingen 
idé att sätta upp en ny pump 
om inte brunnen är OK: 

Vattentornet i trädgården i 
Kerr Ardo. 


