Nyhetsbrev - Mars 2019
En pappa till ett av våra förskolebarn kom
nyligen till skolan. Med orolig blick bad
han om ett samtal med någon av skolans
lärare.
- Jag tror att min son ljuger för mig. Han
säger att han får lära sig läsa och räkna
med hjälp av Ipads. Inte kan väl det
stämma?
Den mottagande läraren log varmt och
bjöd pappan att komma med upp till
skolans lilla datasal. Där på golvet satt en
grupp förskolebarn, med varsin Ipad i
handen och tränade på att forma bokstäver.
Sedan i höstas samlas förskolebarnen
regelbundet i mindre undervisningsgrupper
och kan på individnivå få träna på
bokstäver, siffror m.m.
Det är en insats som rönt stor
uppmärksamhet, eftersom ingen annan
skola erbjuder detta. Barnen älskar dessa
lektioner och lärarna ser redan nu en
utveckling, inte minst hos de barn som
tidigare bedömdes vara "slow learners".
En mycket nöjd pappa vandrade hemåt,
med vetskap om att hans son talade
sanning och med insikt om att
undervisning kan se ut på många olika sätt!

Renovering pågår
Steg för steg tar vi, tillsammans med vår
samarbetsorganisation, oss an olika byggoch renoveringsprojekt på skolan. Nyligen
har ett stort antal fönster bytts ut och nya
fönsterkarmar har satts in. Allt för att
skapa en så bra undervisningsmiljö som
möjligt för barnen.
Nästa steg är att dra in el till skolans
bibliotek och datasal. Då kommer vi
äntligen kunna ha elektriskt ljus i rummen
och lättare ladda Ipads m.m.
Viktigaste reprisen?
Det har blivit till en tradition som vi gärna
upprepar, eftersom vi vet hur otroligt
betydelsefull den är!
Under vårt kommande besök i Portee
hoppas vi på nytt kunna dela ut ris till
barnen och deras familjer.
Priset är som vanligt 100 kr/säck och du
som vill och kan får gärna swisha till oss
på 123 132 46 72 eller använda vårt PG
303861-9. Märk din betalning ”Ris”.
Senast den 2 april behöver vi ha din
inbetalning.

Faddrar - fatta pennan och skriv!
Under vårt stundande Portee-besök i april
kommer vi inte dokumentera fadderbarnen
på individnivå men däremot sätter vi oss
mer än gärna ner och läser brev från dig
som fadder!
Maila din hälsning till
vfportee@gmail.com eller skicka per post
till:
Lotta Elf
Rörstrandsgatan 32
113 40 Stockholm.
Ditt brev behöver vi senast den 5 april.

Nytt nätverk
Under de dryga 10 år som Vänföreningen
Portee arbetat i Sierra Leone har vi förstås
samlat på oss en mängd olika erfarenheter.
Ibland glömmer vi nästan bort hur det var
för oss i början, när allt var nytt och
oprövat.
Vår erfarenhet efterfrågas nu regelbundet i
olika sammanhang. Nyligen har vi blivit
kontaktade av MSF (Läkare utan gränser)
som bygger ett nytt barnsjukhus i landet.
De önskar erbjuda ett gott barnperspektiv
vid det nya sjukhuset och vi har lovat att
bidra med den barnkompetens vi besitter,
inspiration och visst material. Denna typ av
nätverk är fantastiskt roliga att få utveckla.
Vi behövs alla på olika sätt i landet och
kan vi samordna insatser med andra blir de
än mer effektiva.

Julförberedelser!
I år tänkte vi vara ute i god tid. Redan nu
har vi haft den första pysselkvällen inför
vår julmarknad 2019. Under året kommer
vi samlas ett antal gånger och du som
medlem får gärna vara med!
Kontakta oss så skickar vi datum för
träffarna!

Ett skepp kommer lastat!
I slutet av denna månad avgår en ny
container till Sierra Leone. Vi har hyrt in
oss på ett antal kubikmeter och kommer
sända ner material till skolan, kliniken och
barnsjukhuset.
Har du något du tror skulle kunna passa?
Kontorsmaterial, skrivböcker,
reklamprodukter... Kontakta oss gärna i så
fall så kan vi se om materialet skulle passa
för denna sändning.

Du vet väl att du kan följa vårt arbete
även på Facebook och Instagram?

