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ETT FANTASTISKT ARBETE 

I Gambia har nu President Adama Barrow bytt ut nästan hela sitt kabinett, Han var 
missnöjd med flera av ministrarna eftersom förändringar tar alldeles för lång tid. Det 
ryktas även om korruption i vissa fall viklet kan ifrågasättas då den minister som anses 
vara llra mest korrupt fick stanna. 

Ny vice President är Mr. Alieu Badara Joof, tidigare Minister oF Higher Education.  

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 

Under hösten 2021 tog två unga kvinnor i Sverige kontakt med Gambiagrupperna för att 

föra över medel till ett projekt i Gambia. Madicken Odeen och Sara Ottosson startade 

ett social företag som projektarbete på gymnasiet och där hade de lyckats göra en vinst på 

drygt 6000 kr. Dessa pengar vill de nu skänka till ett barnhem i Gambia.  

De flesta barnhem som finns i Gambia, förutom SOS Barnbyar, drivs av ideella krafter så 

Lars-Göran Wärn och undertecknad la ner mycket arbete på att hitta ett som verkligen 

är professionellt. Vi landade till slut på Hart House, ett barnhem för barn med funktions-

hinder, det drivs av en stiftelse i Nederländerna. Men saker och ting går inte alltid som 

man tänkt sig och innan jag kom ner till Gambia och var beredd på att leverera gåvan 

kom beskedet att Mr. Geoff Hunwick avlidit och tyvärr hade man inte lyckats rekrytera 

ny personal till Hart House The Gambia. Verksamheten blev lagd på is och barnen place-

rades ut på andra platser. 

Efter moget övervägande beslutade Madicken och Sara tillsammans med undertecknad 

att pengarna istället skulle gå till förskolan som FIOHTG startat i Soma. Den heter 

FIOHTG/Soma Study Centre. Där finns förnärvarande tre klasser Nursery 1, Nursery2 

och Nursery 3, nästa år kommer Nursery 3 att bli Årskurs 1 och skolan kommer att växa 

med en årskurs årligen till en Lower Basic School. En LBS i Gambia har som regel för-

skola och årskurs 1– 6. Förskolan går under benämningen Early Childhood Develop-

ment, ECD och på College i Gambia finns en nio månader lång utbildning för förskollä-

rare. 

All personal på skolan är fortbildad av FIOHTG och har detagit i SEGRA utbildning. Den 

läsinlärningsmetod som används är SEGRA.  

Kristina Lundahl 



 Leverans av gåvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebrima Drammeh, Sven-Åke Nordqvist, Kutubo Cham och 
undertecknad var i Soma för att leverera gåvorna från Madick-
en och Sara. Innan avresa tog Kutubo kon-
takt med förskolan och frågade vad de be-
hövde allra mest. Framförallt var det till-
gång till vatten för eleverna varför stora 
vattentunnor och skottkärror köptes in, då 
kan vaktmästaren hämta vatten varje mor-
gon och det täcker dagens behov. Lokalen 
som används nu är temporär. FIOHTG har 
köpt en tomt och en ny skola har i dagarna 
börjat byggas. 

 

 

 

 

 

 

Hygien är viktigt och därför köpt-
en båda städhinkar och handfat för 
handtvätt in! 

Stora plastmattor som barnen kan 
sitta på när man läser sagor köptes 
också! 

 

Barnen önskade sig också småbilar och plastdjur att leka 

med. Småbilar var det lätt att hitta i Gambia men vi hit-

tade inga plastdjur. Framförallt ville de ha djur till bond-

gård. Kontakt togs med en medlem i Gambiagrupperna. 

Sara Meshkinfam, som skulle komma ner och eftersom 

hon är förskollärare lovade hon att hon skulle leta upp 

passande leksaker. 

 Leverans nummer 2 

 

 

 

 

 

 

 

Sara M, Gunilla Hallgren och undertecknad gjorde ett andra 

besök på förskolan för att leverera de leksaker som Sara M 

lyckats samla in och få med sig till Gambia. Vänner och kolle-

gor var mycket generösa och skänkte det de hade. 

Här är eleverna klädda i sin fredagsuniform. Många skolor i 

Gambia har en ledigare klädsel på fredagar!  
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Färgade ta-
velkritor till 
barnens krit-
tavlor blev 
mycket popu-
lärt! 

Ett lyckligt gang med 4—5 åringar tittar förundrat på alla 
gåvor som de fått och ser fram mot att få börja använda 
dem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Sara Meshkinfam lyckades samla in alla leksaker som hon donerade bland vänner och bekanta utan någon kostnad. Detta 
gjorde att det fanns pengar kvar av de som Madicken och Sara donerat. Dessa pengar användes till att trycka upp resultat-
böcker till eleverna. Där kan nu lärarna föra bok över elevernas resultat och den boken kan sedan följa eleven under hela 
dess skolgång. Detta är viktigt för de elever som kanske flyttar eller byter skola av annan anledning.  

Vi önskar den nya skolan i Soma lycka till och hoppas kunna återkomma med bilder från det pågående bygget! 

Kristina Lundahl 

 

Mother´s Club passade på att framföra ett stort 
TACK till Madicken och Sara för allt undervis-
ningsmaterial som de fick. En nystartad skola som 
denna har brist på det mesta. Skolan har blivit 
mycket populär och det är nu kö till nästa år.  

De resultat som eleverna visar här är alldeles fan-
tastiska enligt förädlarna. Redan i Nursery 1 börjar 
eleverna känna igen bokstäver och ljud och I Nur-
sery två kan de redan läsa enkla ord och meningar.  

Den pedagogik som användas här bygger helt och 
hållet på de fortbildningar som startats av Gambi-
agrupperna och FIOHTG. Läsinlärningsmaterialet 
SEGRA är grunden till de fina resultaten. 


