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Verksamhetsplan Vänföreningen Portee 2021 
 

Insatser 
Pågående pandemi påverkar antalet insatser som kommer genomföras. Då vi från svensk 
sida inte kan besöka Sierra Leone har vi valt att fokusera på insatser som vi utifrån tidigare 
erfarenhet känner oss trygga med kan genomföras.  
Fokus ligger därför på insatser relaterade till skolan samt hälsokliniken.  
 
Insatser 2021 
 
Skolan i Portee  

- Skollunchprogrammet 

- Fadderprogrammet 

- Ersättning till förskollärarna samt bibliotekarie 

Övriga utbildningsinsatser  
- Avslutande universitetsstudier för tre elever 

- Avslutande förskollärarutbildning 4 lärare från skolan 

- Coachutbildning i fotboll 

Hälsokliniken 
- Lön till Hajja vår sjuksköterska och inköp av sjukvårdsmaterial 
- Malariaprogrammet 
- Nutritionsprogrammet 

 
Övrigt Portee 

- Risutdelning – kampanj 2 ggr/ året 
- Stöd till fotbollslaget 

 
Besök i Sierra Leone 
Vi strävar efter att kunna återvända till Sierra Leone under hösten 2021, men avvaktar beslut 
om resa tills pandemin är under kontroll  
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Medlemsaktiviteter 
Årsmötet äger rum 18 mars via länk.  
Beslut om ev. julmarknad fattas senare under året men målet är att kunna anordna denna 
under december 2021.  
 
Medlemsinformation 
Vi fortsätter att med jämna mellanrum lägga ut nyheter på vårt Facebook- konto. Samma 
nyhet publiceras också på vår hemsida.  
Fyra nyhetsbrev kommer sändas ut under året. 
 
Fadderskap 
Vi strävar efter att behålla antalet nuvarande faddrar, ca 150 stycken.  Nya fadderbarn 
intervjuas och skrivs in via What´s Up. Vår rektor och vår koordinatör besöker då familjen 
och vi intervjuar barnet via telefonen.  
Under våren erbjuds alla faddrar att sända med brev till sitt fadderbarn. Breven sänds med 
den container som avgår från Stockholm i april. 
 
Container 
Under året planerar vi att vid två tillfällen sända ner material via containerfartyg. 
 
/Styrelsen i Vänföreningen Portee, mars 2021 
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