
 

 

 

 

 

Nyhetsbrev  

September 2018 

Här hemma säger vi farväl till en i många 

avseenden oförglömlig sommar. I Portee 

välkomnas inom bara några dagar 

skolbarnen tillbaka till ett nytt skolår, efter 

ett välbehövligt sommarlov.  

Vänföreningen Portee konstaterar med 

glädje att våra insatser fortsätter med goda 

resultat. Detta läsår erbjuds mer än 150 barn 

ett fadderskap, 328 medlemmar finns 

registrerade och tillsammans med gamla och 

nya företag gör det att vi kan fortsätta 

utveckla vårt arbete. Varma, generösa vindar 

blåser - tack för det! 

 

Skola även för lärarna 

Under lovet har skolans lärare deltagit i 

diverse fortbildningar. Ett av målen är att 

låta lärarna i de yngre årskurserna få 

påbörja en  treårig välrenommerad 

utbildning i "Early Childhood Education". 

Intagningsproven är gjorda och till dessa 

kommer personliga intervjuer. Inom kort 

får vi besked om vilka som blivit antagna. 

Nu håller vi tummarna! 

 

Say No to FGM 

Tack vare extra gåvor har vår kampanj mot 

kvinnlig omskärelse kunnat pågå under 

hela sommaren. PEYA, vår lokala 

ungdomssektion har genomfört sitt drama 

med tillhörande diskussioner i många byar 

och skolor. Arbetet har rönt stor 

uppmärksamhet och flera tidningar och 

radiokanaler har uppmärksammat arbetet.  

Här hemma har vi påbörjat en försäljning 

av armband med texten "Say No to FGM" 

(Female Genital Mutilations). Armbanden 

finns att köpa till ett pris av 50 kr där 

vinsten går direkt till FGM-arbetet. 

Kontakta oss om du är intresserad av ett 

armband. 

En udda men viktig last 

Som tidigare rapporterats har vi påbörjat 

ett samarbete med fysioterapeut-teamet 

på barnsjukhuset i Freetown. Teamet 

träffar barn med funktionsnedsättningar. 

Man erbjuder fysioterapi och försöker på 

alla sätt stimulera barnens utveckling. 

Man tillverkar också hjälpmedel för att 

förenkla livet för dem små. 

 

Här hemma i Sverige 

har vi nu fått stöd från 

Olmed, ett företag som 

tillverkar bland annat 

ortoser och så kallade 

ståskal. Under hösten 

kommer vi sända ner 

en stor mängd sådana 

hjälpmedel till Sierra 

Leone.  



Novemberbesök 

Den 2 november är det dags för oss att på 

nytt besöka Sierra Leone. Du som är 

fadder välkomnas att skicka med en 

hälsning till ditt fadderbarn i form av ett 

vykort eller ett litet brev. Ditt brev, som 

behöver vara oss tillhanda senast 25 

oktober, sänder du till 

vfportee@gmail.com så skriver vi ut det 

och tar med till ditt fadderbarn. Vill du 

hellre posta ditt brev skickar du det till: 

Lotta Elf 

Rörstrandsgatan 32 

113 40 Stockholm 

Skriv gärna på engelska, men om du tycker 

det är svårt så kan vi översätta brevet på 

plats. 

 

"Rice for a child" 

En stark dollarkurs påverkar den lokala 

valutan och priserna i Sierra Leone har de 

senaste månaderna skjutit kraftigt i 

höjden. Detta påverkar i hög grad 

familjernas möjlighet att inhandla 

nödvändiga basvaror. Inför vår 

novemberresa påbörjar vi nu vår insamling 

för att på plats kunna inhandla ris till 

skolbarnen och deras familjer. Kan och vill 

du vara med och bidra? Välkommen att 

sätta in 100 kr eller annan valfri summa till 

PG 303861-9 alternativt swisha till 123 132 

4672. Märk din inbetalning "Ris".  

Riset köper vi in på plats och distribuerar 

ut direkt till barnfamiljerna, utan 

mellanhänder.  

 

 

 

 

 

 

Vi inbjuder till After Work - på temat 

"Hemma hos - Mot omskärelse" till 

förmån för föreningens arbete 

Fredagen den 5 oktober mellan kl. 17.00-

20.00 anordnar vi en enkel AW på 

Rörstrandsgatan 32 i Stockholm. Dryck 

med lättare snacks serveras och möjlighet 

finns att på plats inhandla bland annat 

våra FGM-armband och våra populära 

brickor med tyg från Sierra Leone.  

 

Tag gärna med en vän och kom över, titta 

på bilder och ställ frågor till oss i styrelsen.  

Kvällens intäkter kommer gå till 

föreningens arbete. 

 

För att vi ska kunna planera för eventet 

behöver vi ha din anmälan senast den 1 

oktober. Välkommen att anmäla dig till: 

vfportee@gmail.com 

 

Du vet väl att du kan följa vårt arbete även 

på Facebook och Instagram? 
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