Som Strindberg skrev i Hemsöborna:
”Så blev det vinter.”
Med vacker pudersnö på backen i stora delar
av vårt land kommer här vårt sista Nyhetsbrev
för året – håll till godo!
Äntligen fick vi träffas
Lördagen den 27 november kunde vi äntligen
anordna vår traditionsenliga julmarknad, även
detta år i Gamla stan i Stockholm. Marknaden
är viktig för oss. Det är inte bara ett tillfälle när
vi har glädjen att träffa många av er
medlemmar, det är också en dag där alla
intäkter oavkortat går till vårt arbete vid
skolan i Sierra Leone. Med viss fortsatt
pågående försäljning tycks det som om vi
tillsammans lyckats inbringa ca 30 000 kr! En
fantastisk summa som vi lovar att förvalta på
allra bästa sätt. Tack till alla er som hade
vägarna förbi eller som på andra sätt hjälpt till
med förberedelser.

Lärarnas tur att ta examen
Vi har tidigare berättat om den grupp av lärare
på skolan som under de senaste tre åren
vidareutbildat sig inom ”Early Childhood
Education”. Fyra-fem dagar i veckan har de
efter ordinarie arbetsdag vid vår skola, åkt in
till college i Freetown för att själva inta
skolbänken under många kvällstimmar.
Nu närmar de sig målet. Det var en grupp
nervösa ”lärarelever” som i veckan lämnade
Portee för att på annan ort under hela två
veckor genomföra sina examensprov. I slutet
av december får vi veta om de klarat sin
examen eller inte. Våra tummar knyts så hårt
det bara går!
Uniform även för lärarna
I Portee är det ingen som skulle komma på
tanken att ifrågasätta kravet på skoluniform.
För familjer som lever under tuffa
levnadsvillkor är skolbarnens gula uniform
något som bärs med stolthet. Uniformen
skapar en gemenskap, visar en viktig
tillhörighet och är ett plagg som vårdas med
stor aktsamhet.
De kvinnliga lärarna har länge önskat sig en
gemensam uniform. Vi har vid tidigare besök
tagit med oss skjortor med skolemblemet
tryckt på, men nu när vi inte kunnat besöka
skolan på länge tog de kvinnliga lärarna saken
i egna händer och en alldeles ny läraruniform
pryder nu våra kvinnliga lärare.

Fotbollsakademin fortsätter att imponera
Lagen i Lotta Elf Football Academy har 2021
haft ett sagolikt lyckosamt år. Matcher har
spelats i såväl närområdet som i cuper på
andra orter i landet och gång efter gång radas
de goda resultaten upp. Vid sidan av
träningarna har klubbens coach Abdulai
fortsatt sitt strävsamma arbete med att ordna
skolgång och tak över huvudet för de spelare
som tillhör gatubarnen.
Många av spelarna har uppmärksammats av
så kallade scouter, som velat värva spelarna
till andra lag. Det är förstås mycket
smickrande för spelarna. Samtidigt vet vi att
det finns en risk att de förs till lag där man inte
tar samma sociala ansvar.
Nyligen inbjöds sju spelare till Kosovo för
provspel. Resa och logi utlovades men då vissa
andra garantier uteblev, landade beslutet i att
inte låta spelarna åka.
Fotbollsvärlden är fantastisk på många olika
sätt men har också sina utmaningar.
Än får våra spelare fortsätta glänsa i ”LEFA”
där vi vet att de blir väl omhändertagna.

Landets nuvarande ”First Lady” är av annan
uppfattning. Hon visar med olika uttalanden
att det är helt accepterat att låta flickor
utsättas för ingreppet som inom landet ofta
benämns ”cutting”. Det är en mycket olycklig
utveckling.
I styrelsen kommer vi under 2022 diskutera
vad vi kan göra för att lyfta frågan för våra
elever och deras föräldrar. Varje liten flicka
som vi kan rädda från att utsättas för
ingreppet är värt allt arbete.
Vågar vi tro att tomten kommer i år igen?
Högst upp på deras önskelista inför jul - en
säck med ris!
Nu stundar jullov. Då hålls skolan stängd några
veckor och därmed uteblir skolluncherna som
vi normalt serverar.
Familjerna måste själva försöka se till att
barnen får lagad mat, en inte helt enkel
ekvation när pengar saknas.
Vi planerar att låta tomten komma med
julklapp till barnen och om du vill och kan så
får du gärna hjälpa oss att fylla säcken.
Välkommen att swisha din julklapp till 123 132
46 72 eller till vårt pg 303861-9
(Vänföreningen Portee). Märk insättningen
"Ris". En säck ris kostar ca 100 kr. Du väljer
förstås själv hur stor din gåva ska vara, alla
bidrag tas tacksamt emot.
För att tomten ska hinna fram i tid behöver
din gåva vara oss tillhanda senast 13
december.

Du vet väl att du kan följa vårt arbete även
på Facebook och Instagram?
FGM – ej längre bannlyst
I samband med att Sierra Leone fick ny
president 2018, förändrades synen på Female
Genital Mutilation – kvinnlig omskärelse.
Landets tidigare ”First Lady” hade under sin
ämbetstid tydligt tagit ställning mot
omskärelse. Den syntes tydligt i kampanjer
och även om många flickor fortsatte
omskäras, så var det accepterat att diskutera
och likt våra projekt genomföra
påverkansarbete för att motverka traditionen.

