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A KTUELLT
Coronaviruset har under hösten 2020 hållit sig på en låg nivå i Gambia, 0-2 fall per
vecka har hittats. Detta enligt officiella källor. Det kan naturligtvis finnas mörkertal!
I förra veckan anlände två turister från Stor Britannien med den nya virusstammen och
nu stiger antalet infekterade i Gambia. Därför har den gambiska regeringen återinfört
karantän från alla länder där den nya mutationen hittats. Däribland alltså Sverige!

K LIMAT KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

Samtidigt rapporterades det på nyheterna i morse att antalet dödfall, till följd av Corona, ökar i hela Afrika.

Gambiagruppernas compound
Under sommaren 2020 uppmärksammades att säkerheten på Gambiagruppernas compound i Kotu South behövde ses över. Kotu South har kommit att bli
ett mycket osäkert område i Kombo. Därför har SOG vidtagit åtgärder för att
öka säkerheten.

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”.

Bougainvillean på framsidans mur har fått tas ner eftersom den drabbats av
ohyra! Lalo, vår trädgårdsmästare, har försökt få bukt med ohyran under
en längre tid men inte lyckats. Där har muren nu höjts och vajer kommer
att sättas upp på krönet.

Mer information finns på
Gambiagruppernas hemsida.
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Efter inbrott och överfall i praktikantbostaden har
även fönster på balkongerna på framsidan försätts
med galler, så kallade Burgler proof. Vi trodde inte
att någon skulle kunna ta sig in den vägen och
även om den inte användes vid tillfället i fråga
valde vi att sätta upp dem.

FIOHTG har uppmärksammat SOG på att taket behöver
bytas på kontorsbyggnaden. Vi har haft problem med det Vår vaktmästare Augusts Gomez är händig med
läckande taket ända sedan ombyggnationen. Taket på bo- det mesta och har tagit hand om alla förbättringstadshuset har inga sådana problem, tack och lov!
ar. Compounden kommer också att målas efSOG har nu bett att få in tre offerter så att vi kan besluta tersom regnsäsongen sliter på byggnaderna.
Yttre underhåll görs efter varje regnperiod.
om byte. Som tur är avsattes pengar för underhåll av
compounden i budgeten redan 2019.

Trädgården
Lalo Yaffa har haft stor framgång med sin odling av bananer den sista tiden. Han planterar nu växter runt muren
som inte drar till sig lika mycket ohyra som bougainvillean gjorde. Vi vill ju inte använda allt för giftiga bekämpningsmedel.
Eftersom vi haft några barnfamiljer som bott på componden under 2020 har vi också sett över säkerheten i trädgården. Det innebar att vi fick ta ner en palm som lutade
oroväckande och vi har plockar ner kokosnötter som annars kan ramla på lekande barn.
Avloppssystemet har gett oss vissa problem och vi har fått
öppna upp i trädgården för att rensa stopp.
Augustus son Anders läser till rörmokare och var vänlig
nog att komma till min räddning när vi fick stopp sent en
kväll. Tillsammans jobbade vi långt in på natten för att
våra gäster skulle kunna använda sina badrum igen på
morgonen.
Kristina Lundahl
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På gång hos FIOHTG
Byggenheten har fått ett stort kontrakt av Världsbanken
som kommer att pågå i ett och ett halvt år och därför har
tre nya bilar köpts. En av anledningarna till att FIOHTG
får så bra kontrakt är att de levererar i tid och då behövs
också bra utrustning. Själv ser jag mycket fram emot att
få se de ECD (Early Childhood Development) center
som ska byggas. De kommer att fungera som det vi tidigare kallade dagis här hemma. Jag tror att det kommer
att ge mödrar och barn en mycket bättre livskvalitet.
Tänk vad skönt att veta att barnet är omhändertaget av
utbildad personal när du måste jobba på fältet eller sälja
på marknaden.
För övrigt har Skolutvecklingsenheten kommit igång
med de uppdrag de har 2021 och Byutvecklingsenheten
jobbar för fullt med att etablera spannmålsbanker. Det
fattas nu bara i 12 av våra 115 byar.

Monitoring and Evaluation officer Muhammed Lenn har
rest till Belgien för att vidareutbilda sig. Han ska göra en
Masters-utbildning i utvecklings-studier.
Program officer Cherno Ceesay på Skolutvecklingsenheten vikarierar som M & E officer i Mr. Lenns frånvaro. Cherno avslutar just en utbildning i Development
på University of The Gambia.
Alagie ”Aladdin” Cham har fått anställning som chaufför
hos FIOHTG. Behovet av fler chaufförer uppstod när
det nya kontraktet med Världsbanken skrevs. Aladdin
ansökte och fick som alla blivande chaufförer bli testad
hos en körskola. Det innefattar både teoretiskt prov och
körprov. Han fick mycket bra resultat på testen och har
därför blivit erbjuden en projektanställning under kontraktstiden. Skönt för Aladdin eftersom vi inte har någon
turistverksamhet just nu.

Personalförändringar

Kristina Lundahl

Director Jainaba Sarr är tillbaka efter sin barnledighet
och arbetar nu heltid!

S TÖD FIOH !
Plusgiro 90 02 38 – 7
Bankgiro 900 -2387
Swish 1239002387

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

