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Verksamhetsberättelse för Vänföreningen Portee 2020 

 
Detta annorlunda år, 2020, summerar vi en lite nedskalad verksamhet. Inga 
uppföljningsresor, inga nystartade projekt. De senaste årens nätverksbygge och skapande 
av nya kontakter har satts på paus, för att återtas när pandemin är över. Vänföreningens 
fokus under året har varit skolan i Portee; undervisningen, fadderverksamheten och 
skolans hälso- och sjukvård. Ungdomsorganisationen PEYA står nu på egna ben, utan 
ekonomiskt stöd från Vänföreningen Portee. I Kumrabai Yoni driver kvinnorna sitt 
framgångsrika trädgårdskooperativ som en helt fristående förening.           
 
Vänföreningen Portees styrelse har under året bestått av Charlotte Elf (ordförande), Gunilla 
Hägglöf (kassör), Karin Naess (sekreterare), Helena Lundkvist, Ann-Christin Nordin, Elina Elf 
och Mats Wikström (ledamöter). 
 
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten. 
 
Vid årets slut har Vänföreningen Portee 226 medlemmar. I fadderprogrammet ingår vid 
årsskiftet 160 barn. Utöver det sponsrar föreningen fem gatubarns skolgång. 
 
Skolan och alla aktiviteter som pågår där 
Undervisningen på Lotta Elf Primary School har kunnat fortgå delar av året. Skolan stängde, 
p.g.a. coronapandemin, extra tidigt inför påsken och förblev stängd fram till sommarlovet. 
Under sommaren undervisades årskurs sex och nio inför sina nationella examensprov, som 
går av stapeln i slutet av augusti varje år. Samtliga elever i årskurs sex klarade de nationella 
proven och går vidare till olika högstadieskolor i närområdet! I september kunde de yngsta 
barnen återvända till förskolan och i oktober öppnade skolan för alla årskurser. 
  

Lärarkåren är fortsatt stabil och håller hög kvalitet i sin undervisning. Före jul nås vi av 
nyheten att 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.  
Våra fyra förskollärare omfattas inte av systemet. Föreningen står för fortsatt finansiering av 
den viktiga förskoleverksamheten, som leds av våra numera välutbildade förskolepedagoger.  
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Fadderverksamheten har som tidigare drivits med målet att hela tiden ha ungefär 150 barn 
inskrivna i programmet. Flertalet av barnen fortsätter i secondary school (högstadiet) med 

stöd av sin fadder. Faddrar har under året haft möjlighet att skicka brev till sina fadderbarn 
under våren och hösten, i samband med att vi skickat material i en container med 
båttransport. Återrapportering i form av fotografier och hälsningar har skickats digitalt till 
oss. Ungefär 20 av våra fadderbarn gick ut årskurs nio i somras och lämnar därmed 
fadderprogrammet. Nya barn har inkluderats i fadderprogrammet med hjälp av rektor 
Catherine Cocker och biträdande rektor Sheriff Mansaray, som intervjuat familjerna, skickat 
rapporter och bilder på fadderbarn och familj. Vid ett par tillfällen har Lotta kunnat delta i 
intervjuerna med ljud och bild via IPad.  
  
Två av skolans tidigare elever, och tidigare fadderbarn, fortsätter med sina högre studier 
med stöd från en av föreningens företagssponsorer. Jenneh läser till sjuksköterska, Adama 
läser ekonomi  
 

Skollunchprogrammet är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Trots höga matpriser under 
pandemin har det serverats två luncher per vecka från skolköket under de perioder skolan 
varit öppen.   
 

Fritidsverksamheten för elever i årskurs fem och läs- och skrivkursen för vuxna har fasats ut 
under året. Vi hoppas att dessa aktiviteter så småningom kan återupptas och drivas av 
skolan och den lokala organisationen FOSILCO, som en självfinansierad verksamhet.   
 

Hälso- och sjukvård 
Malariafonden har, tack vare ett antal fasta givare, under året möjliggjort gratis diagnostik 
och behandling av malaria och andra infektioner hos skolans elever. 
 
Nutritionsprogrammet för undernärda barn från hela Portee, har kunnat pågå under hela 
året, trots coronapandemin. Omkring tio barn, flertalet yngre än två år, är samtidigt 
inskrivna i programmet. Varje enskilt barn har i genomsnitt behövt ca tre månaders 
behandling. 
 
Vår sjuksköterska Hajja är fortsatt deltidsanställd på skolkliniken. Hon har under året tagit 
emot många barn på sin klinik, som ligger i de bakre delarna av skolhuset. Tack vare stöd 
från en av våra företagssponsorer har hon under året kunna köpa ett kylskåp till sina 
mediciner och en väggfast fläkt som erbjuder svalka till feberheta patienter som vilar på 
någon av de två sängarna. Under året har Hajja själv fått sitt tredje barn, en liten pojke. 
 
Containertransporter av material 
Vi har under året sänt material med båttransporterad container, vid två tillfällen. 
Transporterna har fungerat alldeles utmärkt och anlänt Freetown planenligt efter ca sex 
veckor. 
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Risutdelningar 
Tre risutdelningar har genomförts under året; mars, augusti och december. Risgåvan har 
varit extra välkommen i år. Matpriserna har skjutit i höjden under pandemin, många barn 
har gått hungriga.  
 

Webshopen 
Föreningens web-butik har utvecklats ytterligare under året. I år har vi fått hjälp med inköp 
av tyger i Freetown. Lokala skräddare har sytt upp kassar, lunchpåsar, småväskor m.m. Årets 
julmarknad blev helt web-baserad. En något mindre vinst kompenseras med att e-handeln 
kan pågå året runt. 
 

Ett stort tack till alla våra medlemmar, för ert stöd under verksamhetsåret 2020! 
 
Styrelsen i Vänföreningen Portee, mars 2021 
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