
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer årets sista nyhetsbrev 

från Vänföreningen Portee 
 

Julmarknad 2020! 

Nu är årets julmarknad igång i vår webshop på 

hemsidan, www.vfportee.se 

Välkända produkter i nya färger och mönster 

och en del nykomlingar i sortimentet. Fina 

gåvobevis i ny design, lätta att skicka per post 

till släktingar och vänner som inte kan besökas 

detta annorlunda år. Välkommen in och 

julhandla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga kända fall av covid-19 i Portee 

Pandemin har nått även Sierra Leone men inte 

med någon större utbredning. I Portee är läget 

gott och stabilt. Fortfarande inga konstaterat 

smittade eller misstänkt covid-relaterade 

dödsfall i området. Att riktigt veta hur hög 

förekomsten är i ett land som Sierra Leone är 

svårt. Få personer testas. Smittskyddande 

åtgärder och rekommendationer har införts 

och väcker, hos många, obehagliga minnen av 

ebolautbrottet 2014. Då var det en betydligt 

svårare sjukdom, som tog många liv i Portee 

och i hela landet. Liknande åtgärder har 

genomförts denna gång. Man har haft 

inreseförbud, karantänsbestämmelser, korta 

nedstängningar av samhället, social 

distansering och skärpta hygienrutiner. Skolan 

stängdes i april och förblev stängd över hela 

sommaren. Glädjande nog återvände 

förskolebarnen redan i september och i 

oktober startade skolbarnen sitt nya läsår 

iförda munskydd inomhus.  

 

Statlig lön till ytterligare sex lärare! 

Ett glädjande besked nådde oss i 

novembermörkret, ytterligare sex lärare 

kommer hädanefter få statlig lön. Det betyder 

att nio av skolans totalt 13 lärare nu får en 

mer skälig månadslön, utbetald från staten. 

Det kan tyckas självklart att lärare på en 

kommunal skola ska få lön från staten, men i 

Sierra Leone kan den processen ta mycket 

lång tid. Ledningen för Lotta Elf Primary 

School har, tillsammans med Vänföreningen, 

kämpat med detta i många år. Det har 

författats skrivelser och gjorts besök på 

utbildningsministeriet. Förannonserade såväl 

som oannonserade skolinspektioner av 

myndighetspersoner har klarats av med den 

äran. Vi har till och med, vid två tillfällen 

besökt presidentens fru och lagt fram vårt 

ärende om lärarnas löner. 

Våra fyra förskollärare omfattas inte av 

systemet. Föreningen står för fortsatt 

finansiering av den viktiga 

förskoleverksamheten, som leds av våra 

numera välutbildade förskolepedagoger. 

http://www.vfportee.se/


 Efterlängtad container har anlänt 

I september fyllde vi en ny container och 

skickade över havet. Den anlände hamnen i 

Freetown ca sex veckor senare. Breven från 

faddrar i Sverige till fadderbarnen i Portee 

lästes med stor förtjusning. Läsestunderna 

dokumenterades med foton som vi kommer 

att få ta del av. En del av det skickade 

sjukvårdsmaterialet har lämnats vidare till det 

närliggande regionsjukhuset i Rokupa, där det 

togs emot med stor tacksamhet.  

 

Ett annorlunda år  

Arbetet i Vänföreningen Portee har, liksom 

alla verksamheter i samhället, sett annorlunda 

ut i år. Oändligt många mail och WhatsApp-

chattande för oss i styrelsen, digitalt årsmöte 

och inställd julmarknad. 

 

Distansen till Sierra Leone och samhället 

Portee är vi vana vid. Täta och regelbundna 

kontakter för rapportering, diskussioner och 

beslut sker smidigt per telefon och WhatsApp 

med den lokala styrelsen, med vår lokala 

koordinator Sheriff och med skolans rektor 

Cathrine.  Men… inga uppföljningsresor i år. 

Vad vi saknar det! Att sitta med mammorna 

på kliniken en lördag, i värmen under 

plåttaket. Samtalen som uppstår om hur det 

är att vara småbarnsmamma i ett fattigt land, 

där mat och rent vatten inte är en självklarhet, 

där varje dag får mötas som den är. Besöken 

hemma hos våra fadderbarn där vi ser hur de 

lever, vad de kämpar med och vad de gläds åt. 

 

Ris till jul 

Vi har den stora glädjen att kunna göra en 

risutdelning till skolans elever med familjer, nu 

före jul. Det är tack vare era generösa gåvor 

vid insamlingen i slutet av sommaren. 

Tack! 

 

Ett stort och innerligt tack till alla våra 

medlemmar, att ni valt att stödja 

Vänföreningen Portees verksamhet i Portee 

under året 2020. Vi önskar er alla en God jul 

och ett gott nytt år! 

 

Du vet väl att du kan följa vårt arbete även 

på Facebook och Instagram? 

 


