Världen är upp och ner på många sätt just
nu. Mitt i allt som sker känns det skönt att
få rapporter från våra vänner i Sierra
Leone som berättar om vardagliga ting,
långt ifrån konflikters närvaro.
Vänföreningen kommer därför här med
sitt första Nyhetsbrev för året. Håll till
godo!
Inte bara toppresultat i studier
I skrivande stund pågår en fotbollsturnering
mellan skolor i Portee-området. Fotboll är
viktigt i Sierra Leone, nästintill alla har koll på
världens fotbollsligor, från hus som har
tillgång till TV hörs jubel när favoritlag gör mål
och vid de fotbollsplaner som finns i området
äger träning eller matcher rum, alla dagar i
veckan.
Vid Lotta Elf Primary School har våra elever än
så länge vunnit alla sina matcher. Nu väntar
semifinal och vi här hemma håller förstås
tummen för ”vårt” lag.

En oväntad och uppskattad gåva
Vänföreningen Portee har nyligen fått motta
en privat donation. En mycket generös gåva
som vi förstås vill förvalta på allra bästa sätt.
Tillsammans med vår lokala
samarbetsorganisation har vi enats om att
gåvan ska användas i första hand för att bygga
toaletter till skolans elever. Någon sådan har
inte funnits tidigare vilket förstås varit ett
problem. Pojkarna går ut för att använda de
öppna avloppen, men för flickorna har det
varit besvärligare. Nu hoppas vi inom kort få
förslag från ett byggföretag hur skoltoaletter
skulle kunna byggas på skoltomten. Vi tror och
hoppas också att pengarna kommer räcka för
att färdigställa aulan på skolans översta
våning.
Årsmöte nalkas
Den 30 mars håller vi Vänföreningen Portees
årsmöte. Det hålls digitalt och alla medlemmar
från norr till söder välkomnas att delta. Vi
hoppas ni alla nåtts av inbjudan och ber er
som önskar delta kontakta oss så skickar vi ut
länk för den digitala uppkopplingen.
Efter årsmötet kommer verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse finnas tillgängligt på
vår hemsida.
Sportdagarna – äntligen är de åter!
En av de viktigaste händelserna för
skolbarnen, deras familjer och lärarna på
skolan är skolans sportdagar. Under pandemin
har myndigheterna förbjudit anordnandet av
dessa men nu i februari öppnade man på nytt
möjligheterna för dessa populära event.
I år valde man att dela upp dagarna så att våra
allra yngsta elever fick sin alldeles egen dag,
medan de äldre skolbarnen kommer få ha sina
dagar i slutet av mars. Några av oss i styrelsen
har haft förmånen att få vara på plats under
dessa dagar och att det är verklig folkfest går
inte att ta miste på. Hundratals, ibland
tusentals människor finns i publiken så inte
undra på att detta är stort för skolbarnen. I år
fick vi vara med på länk och det var med ett
varmt leende som vi fick följa hur våra minsta
med stor koncentration sprang stafetter där

ballonger och färgsnören skulle samlas ihop,
där konservburkar skulle staplas till torn – allt
under ett öronbedövande jubel av åskådarna.

När reser ni ner igen?
Vi får frågan ganska ofta och inte undra på,
det är nu nästan två och ett halvt år sedan vi
senast besökte Portee. Styrelsen längtar men
har också fattat ett beslut att vi reser ner först
när pandemin är under kontroll, inte bara i
Sverige utan också i Sierra Leone och vid de
orter som mellanlandningar sker. I maj startar
regnperioden och eftersom det då är svårt att
ta sig fram på vägarna kommer vi behöva
vänta tills denna är över. Det känns stundtals
frustrerande att aldrig komma i väg men vi är
samtidigt tacksamma över att vi trots allt kan
hålla tät kontakt med varandra över What´s
App. Våra veckovisa möten gör att vi kan hålla
oss helt uppdaterade kring vad som sker och
våra gruppsamtal fungerar fint när vi har
gemensamma diskussioner.
Du vet väl att du kan följa vårt arbete även
på Facebook och Instagram?

