
 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev i oktober 2017 
 

Hösten har anlänt här i Sverige och i Sierra 

Leone börjar regnperioden äntligen klinga av. I 

år blev den, som vi rapporterat om på våra 

sociala medier, mer besvärlig än på många år. 

De häftiga skyfallen skapade stora lerskred 

och i mitten av augusti drabbades två 

områden nära Portee, då ett stort område 

översvämmades av lera. Hundratals 

människor miste livet. Skredet skedde tidigt 

på morgonen och många människor 

överraskades när de låg inne i sina hus och 

sov. Vår samarbetsorganisation i Portee bad 

om stöd för att kunna stötta barn och familjer 

som förlorat såväl anhöriga som bostad. Tack 

vare många och generösa gåvor från er här 

hemma kunde vi, som en av de första 

organisationerna, vara på plats och se till att 

mat och kläder nådde dem som behövde akut 

stöd. Mitt i eländet kände vi en enorm stolthet 

över att kunna göra denna insats - tack! 

 

Lotta Elf Primary School är igång med ett nytt 

skolår. Vi har skrivit ut 11 barn ur vårt 

fadderprogram. Dessa flickor och pojkar har 

nått årskurs 9 och därmed avslutas 

fadderskapet. Långt ifrån alla barn i Sierra 

Leone når så långt i sin skolgång och vi vet att 

de nu har fått goda förutsättningar att klara 

sig bra i livet.  

 

I oktober reser en grupp ur styrelsen ner för 

att skriva in 11 nya barn, träffa alla "gamla" 

fadderbarn samt följa upp andra insatser.  

 

Ett brev betyder så mycket 

Du som är fadder får mer än gärna sända med 

ett brev till ditt fadderbarn. Skriv några rader i 

ett mejl, brev eller på ett vykort och skicka till: 

 

Helena Lundkvist 

Idrottsgatan 3 

169 35 Solna  

eller e-posta till vfportee@gmail.com 

Senast den 20 oktober behöver breven vara 

oss tillhanda.  

 

Man vill knappt tro det men om bara två 

månader är det dags att fira första advent. Då 

passar vi på att bjuda in till vår traditionella 

julmarknad. Platsen är som vanligt café 

Portiken, Hantverkargatan 2A. Lördagen den 

andra december är det som gäller och 

dörrarna står öppna kl. 11-15. 

 

 



I somras hade vi förmånen att få möta två 

andra organisationer verksamma i Sierra 

Leone. De kontakterna har lett till att vi nu kan 

erbjuda våra förskollärare i Portee en 

vidareutbildning i förskolemetodik. Med 

spänning ser vi fram emot att på plats få 

planera den utbildningen.  

 

I Kumra Bai Yoni står nu ett helt nytt hus 

färdigbyggt som tillhör kvinnoträdgården . I 

huset kan verktyg, fröer m.m. förvaras. Det 

kommer också att finnas hyllor där grönsaker 

och frukt kan förvaras i väntan på försäljning 

på den lokala marknaden. Byggandet av huset 

har stått högt upp på kvinnornas önskelista 

och det känns fantastiskt att det nu står klart 

att tas i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med i bagaget på den kommande resan till 

Sierra Leone kommer vi att ha stora mängder 

solcellslampor. Dessa ska delas ut till 

skolbarnen så att de kan läsa sina läxor 

hemma, även när mörkret faller på. 

Solcellslamporna var, som ni kanske minns, 

förra årets julklapp. Det har tagit tid för oss att 

hitta rätt modeller men nu kommer de 

äntligen att delas ut! 

Vi kommer även att dela ut ris till alla 

skolbarns familjer. Denna gång kan vi, tack 

vare generösa gåvor, göra detta utan att 

särskild insamling behövs. Underbart! 

 

 

 

Numera finns vi också på Instagram. Följ oss 

gärna! Du hittar oss under namnet 

Vänföreningen Portee. Under den kommande 

resan kommer vi att lägga ut bilder på såväl 

Facebook som Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 


