
 

 

 

 

 

 

 

 

Här hemma är sommarlovet till ända. För 

barnen i Sierra Leone återstår några få dagar 

innan det är dags att återvända till skolan.  

Välkomna att ta del av höstens Nyhetsbrev. 

 

Ett skolväsende med många tester 

Skolåret i Sierra Leone är uppdelat på tre 

terminer, inspirerat av det engelska 

skolsystemet. Efter varje termin genomförs 

tester, i samtliga ämnen och för samtliga 

årskurser. På skolan i Portee är testerna för 

årskurs 6 de som bedöms allra viktigast. Under 

maj månad genomförde de den första 

omgången prov, direkt efter provdagarna 

startade den sista ”drillningen” inför 

slutproven som gick av stapeln i slutet av juni. 

Resultaten visar om eleven är redo att flyttas 

upp en årskurs. Om inte, blir det ”repris” av 

tidigare årskurs.  

När landets skolministerium publicerade 

resultaten steg jublet bland lärare och elever 

på skolan. Alla elever blev godkända! Det är 

smått osannolikt med sådana resultat men så 

vet vi också att vi har några av landets mest 

dedikerade lärare på skolan. Tillsammans med 

dem elever som sätter sin utbildning före 

allting annat. Underbart! 

 

Det blir inte alltid som man tänkt sig 

Vi trodde att vår last med skol-, klinik- och 

fotbollsmaterial skulle nå Freetowns hamn i 

juni. En fellastning i Marocko gjorde att allt 

skeppades till Kamerun, tillbaka till Marocko 

och så mot Sierra Leone igen. Nu är allt på 

plats! 

 

Kliniken har fått nya blodsockermätare, 
handskar, blodtrycksmätare med mera. 
Familjer där livet är lite extra tufft har fått ta 
emot kläder till de allra minsta. 
Fotbollsakademin har fått efterlängtade 
tröjor, bollar och pokaler.  
Många av fadderbarnen har fått brev från er 
faddrar här hemma. De breven ligger och 
väntar på att bli lästa när skolan öppnar igen i 
september. Vi hoppas kunna återkomma till 
berörda faddrar med bilder från när barnen 
tar emot sina brev.  
 

Inskrivning av nya fadderbarn 

Inför kommande läsår har 9 nya fadderbarn 

skrivits in i vårt fadderprogram. Även i år 

genomförde vi intervjuerna över länk. Det blev 

lite av en utmaning. Regnperioden hade 

startat och när regnet står som spön i backen 

är det både svårt att höra varandra och utöver 

det sviktade närverket rejält. Men trägen 

vinner och efter många dagars försök kunde vi 

till slut ”möta” alla barnen och få samtala med 

dem och deras föräldrar. I skrivande stund 

sammanställer vi de sista rapporterna och 

kommer sända ut dem till blivande faddrar.  

  



Nytt hus på skolans tomt 

När skolans grundare, Mr Alieu Mansaray 

bestämde sig för att erbjuda skolundervisning 

för de mest utsatta barnen i Portee placerade 

han skolbyggnaden på sin egen tomt. Det som 

från början endast var en enkel skola med 

väggar av vass, är idag en byggnad med fyra 

våningar, sju klassrum, en aula, bibliotek och 

en datasal. En skola att vara verkligt stolt över!  

Familjen Mansaray har till idag haft sitt eget 

lilla hus på tomten, nästan dikt intill 

skolbyggnaden – ett litet och väldigt slitet hus.  

 

Som många av er säkert minns, så finns inte 

Mr Mansaray kvar i livet. Han och hans fru, 

Aminata, tillika vår sjuksköterska på 

skolkliniken avled i sviter av ebola. Familjen 

Mansaray har alltid bestått av många 

familjemedlemmar. Barn och andra släktingar 

delar huset. Många barn från extremt utsatta 

familjesituationer har också fått en fristad i 

familjens hem. Nu har familjen påbörjat 

bygget av ett nytt hem. Ett hem som också 

kommer göra det möjligt att skapa en liten 

skolgård för barnen. Under pågående bygge 

har vi i föreningen godkänt att familjen får bo 

uppe i skolans aula.  

 

I samband med rivningen av familjens hus 

upptäckte vi på bilder sända till oss att vår 

skolklinik var i behov av ommålning. Detta 

arbete kommer ske under elevernas 

sommarlov, liksom en ommålning av 

skolbyggnadens utsida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får vi äntligen ses? 

När en ny resa till Portee kan ske vet vi i 

dagsläget inte, men så fort läget med 

pandemin är stabiliserat är vi redo att fara ner.  

 

Vi hoppas också att vi under hösten kan få 

träffa många av er medlemmar igen. Vi har nu 

så smått börjat planera för vår traditionsenliga 

julmarknad.  

Är du intresserad av att hjälpa till? Kanske har 

du idéer om vad som kan säljas? 

Vi kan ännu inte samlas för gemensamma 

pysselkvällar men om du kan tänka dig arbeta 

med något på hemmaplan så ser vi till att du 

får allt material för detta.   

Hör av dig till oss – vi tar gärna emot din hjälp!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vet väl att du kan följa vårt arbete även 

på Facebook och Instagram? 

 

 

 

 

 


