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KATASTROF FÖR KVINNORNA I KINTEH KUNDA 

De 18 februari firades Gambias självständighetsdag! Organisationen ”Three years 
Johtna” manade till demonstrationer över hela Gambia. Som tur var avblåstes allt da-
gen innan och firandet blev som vanligt lugnt och trevligt! 

Vädret har för årstiden varit mycket varmt. Normalt har Gambia svala nätter den här 
tiden på året men inte i år. Söndagen den 23/2 avtog värmen något och det kom ett 
liten regnskur, förra gången det hände i februari var 2009! 

 

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 

Kvinnorna i Kinteh Kunda fick se sina ansträngningar gå upp i rök i förra veckan! 

Fyra grönsaksodlingar blev nedbrända och allt jobb som lagts ned har varit förgä-

ves. Ingen vet ännu hur branden startade men misstanken är att någon försökt 

bränna gräs och förlorat kontrollen över elden, som kom från Saaba hållet. 

Kvinnorna gråter bittert över sin förlust, många har förlorat hela sin årsinkomst! 

En äldre kvinna berättar att hon lagt en förmögenhet på staket, gödning och lokal 

bekämpning av ohyra. Hon räknade med att ta första delen av sin skörd till mark-

naden kommande vecka så att hon skulle kunna betala det lån hon tog för att 

starta upp. 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Lundahl 

 

Många har använt sig av lokalt stängsel så det har också 
brunnit ner! 



 Uppföljning med mera 

Onsdagen den 15 februari gav Lars-Göran Wärn, Jeanette 
Lindström, Amadou Sambou och jag oss iväg ut på en tre 
dagar lång trek för att följa upp några av våra projekt samt 
se hur organisationen Chigambas arbetar i Basse. 

Vårt första stopp var i skolan Jarrumeh Kotu där de fick ta 
emot ett antal datorer som Swedent clinic fått donerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där efter fortsatte vi till byn Changai eftersom vi fått rap-
porter att vattenpumpen i skolan slutat fungera. Vår 
elektriker hade redan varit på plats och konstaterat att 
säkerhetskabeln till pumpen saknades samt att motorn 
hade problem. Vi fick ju en trasig pump över när det 
byttes pump i Kerr Ardo och Mr. Jobe lyckades nu plocka 
ihop en fungerande pump av de två. Tyvärr hade han 
ännu inte nått Changai när vi kom dit men redan ett par 
dagar senare fick vi meddelandet att vattnet flödar i Chan-
gai igen. 

Resan gick vidare till Bayaba där vi inspekterade kök och 
lärarbostad som blev inflyttningsklart i höstas. Några små 
fel observerades i köket och rapport har skickats till bygg. 

Natten tillbringades på Chigambas lodge i Manneh Kunda 
Basse. Ett bekvämt och trevligt boende som de bjöd oss 
på! Tack Chigambas! 

Torsdagen ägnades åt studiebesök på den yrkesskola som 
Chigambas startat i Basse. Ett mycket lovvärt initiativ då 
yrkesutbildning är ovanligt i denna del av Gambia. Vi såg 
hur svetsare, snickare, skräddare och IT-tekniker utbildas 
under tre år. Utbildningen är godkänd av Naqaa och efter 
avslutad examen får eleverna betyg och kan starta sitt yr-
kesliv.  En längre artikel om Chigambas kan ni läsa i kom-
mande Vida Vyer. 

 

Den sista dagen besökte vi först sjukhuset i Bansang för 
att lämna över tre kartonger med sjukvårdsmaterial som 
skänkts till oss av en okänd person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan for vi vidare till byn Kerr Ardo som är Göteborgs 
kontakt-by. Vid skolan pågick arbetet med muren för 
fullt och vatten pumpades lätt upp med den nya hand-
pump som skolan fått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ty-
värr blev vi rejält besvikna när vi kom till trädgården som 
fick en ny soldriven pump i början av november. Kvin-
norna lovade då att de skulle rensa och påbörja sina od-
lingar inom en vecka. På grund av en konflikt i byn stod 
allt stilla. Redan dagen efter ringde Alkalon och bad om 
hjälp att lösa konflikten. Det är nu gjort och arbetet i 
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Visst är det fint 
att åsnan kan 
komma in och få 
vatten på skolgår-
den men samti-
digt utgör den ju 
en hälsorisk. Ås-
nor kan sparka 
riktigt hart och 
olyckor händer 
ibland.  

Vi har också sett 
getter som äter 
upp elevernas 
skrivböcker! Sko-
lor bör hägnas in 
av säkerhetsskäl! 

 

Sjukhuschef Burama Badjie i mitten är mycket glad 
över att få ta emot dessa gåvor. De har stort behov av 
barnsängar sedan en ny barnavdelning öppnats. 



 

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 

 

 

 

"Jag vill bli skräddare" - Marang Jatta, 17 år 

Under vårt skolbesök hos Chigambas gick vi förbi ett av 
klassrummen där de för tillfället hade en sylektion.Jag 
satte mig längst bak i klassrummet och passade på att få 
en liten pratstund med en av eleverna. Det här är Ma-
rang Jatta 17 år!Hon berättade att hon vill bli skräddare 
och att hon tycker att lektionerna är roliga. Jag frågade 
vad som är det allra roligaste med att få ta del av en så-
dan här utbildning, hon svarade: “att jag kan ta med eget 
tyg till skolan och sy egna kläder”! 

Yrkesutbildningar har tidigare endast funnit i huvudsak i 
kustområdet. Långt ifrån alla elever har möjlighet eller 
råd att fara så långt bort för att utbilda sig. Chigambas 
har nu statat en skola med yrkesutbildningar i Gambias 
östligaste stad Basse. Det är verkligen välbehövligt! Ele-
ver kan nu utbilda sig till ett yrke och får utrymmet att 
kunna utforska sin egen design och sitt personliga ut-
tryck! 

Jeanette Lindström 

 

 


