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Verksamhetsberättelse för Vänföreningen Portee 2021 
 
Ytterligare ett år utan resor till Sierra Leone, men fortsatt livlig kommunikation med 
styrelsen och vännerna i Portee. Vänföreningens fokus under året har, liksom tidigare, 
varit skolan i Portee; undervisningen, fadderverksamheten och skolans hälso- och 
sjukvård. Skollunchprogrammet är en av våra viktigaste insatser, en förutsättning för god 
hälsa och goda resultat i skolan. 
 
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 sex protokollförda möten. 
 
Vid årets slut har Vänföreningen Portee 278 medlemmar. I fadderprogrammet ingår vid 
årsskiftet 148 barn. Utöver det sponsrar föreningen fyra gatubarns skolgång. 
 
Skolan och alla aktiviteter som pågår där 
Undervisningen på Lotta Elf Primary School har kunnat fortgå som ett vanligt skolår. Liksom i 
Sverige med vissa restriktioner p.g.a. coronapandemin, t.ex munskydd inomhus under 
skoldagen och inga idrottsdagar. Elevernas resultat har varit oförändrat goda!  
En nödvändig ommålning av skolan, både ut- och invändigt, har skett under året och vi har 
bistått med medel för rejäla soptunnor på varje plan i skolhuset. 
 
Lärarkåren är fortsatt stabil och håller hög kvalitet i sin undervisning.  
Våra fyra förskollärare har under året avslutat sin tvååriga utbildning med goda resultat. Vår 
bibliotekarie och extralärare, Noah, har påbörjat sin lärarutbildning med stöd från 
Vänföreningen. 
 
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 
via containertransporterna. Återrapportering i form av fotografier och/eller hälsningar har 
skickats digitalt till oss. Ett antal av våra fadderbarn gick ut årskurs nio i somras och lämnar 
därmed fadderprogrammet. Nio nya barn har inkluderats i fadderprogrammet med hjälp av 
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intervjuer via Whats App. Rektor Catherine Cocker och biträdande rektor Sheriff Mansaray 
har tagit med sig IPads hem till familjerna och fadderbarnen har varit förvånansvärt 
pratsamma när de svenska damerna inte suttit alldeles intill dem.  
  
Skollunchprogrammet är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Trots höga matpriser under 
pandemin har det serverats två luncher per vecka från skolköket. Detta har varit möjligt tack 
vare generösa gåvor från våra medlemmar och sponsrande företag. Höga matpriser betyder 
att många familjer lever på svältgränsen, vilket gör skolluncherna mer betydelsefulla än 
någonsin. 
 
Hälso- och sjukvård 
Malariafonden har, tack vare ett antal fasta givare, sponsrande organisationer och företag, 
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. Höga matpriser har medfört att fler barn svälter, vårt 
nutritionsprogram har kunnat rädda ett antal barn till fortsatt liv och god hälsa. Programmet 
har kunnat startas och fortgå tack vare en årlig gåva från ett och samma företag.  
 
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.  
 
Containertransporter av material 
Vi har under året sänt material med båttransporterad container, vid två tillfällen. I mars 
skickades, utöver efterlängtade brev från faddrarna i Sverige,  bl.a en symaskin, 
sjukvårdsmaterial till sjukhuset och kliniken, fotbollskläder, skor och fotbollar. Containern 
tog extra lång tid på sig men anlände till slut Freetown med allt sitt innehåll. Nästa container 
skickades i september och anlände punktligt sex veckor senare. 
 
Risutdelningar 
Matpriserna är fortsatt höga och våra risutdelningar har varit mer välkomna än någonsin. 
Många barn i Portee går hungriga p.g.a de skenande priserna på mat.  
Två risutdelningar har genomförts under året; mars och december.  
 
Sollcellsprojekt 
Under året har vi påbörjat ett samarbete med KTH. Vår lokala samarbetsorganisation i 
Portee har fått äran att delta i ett pilotprojekt där solceller används för att kunna erbjuda 
såväl belysning som laddning av diverse elektronisk utrustning. Bra ur miljösynpunkt och när 
el inte finns att tillgå.  Materialet har skeppats ner och vår koordinator SherIff Mansaray har 
samlat in data som rapporterats tillbaka till kontaktpersonen vid KTH. Intresset har varit 
stort från olika håll och väntas fortgå även under nästkommande år.  
 
Fotbollsakademin 
Vi har under året gett stöd till den fotbollsverksamhet som drivs i Portee. Klubben har nu tre 
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lag med spelare i olika åldrar, som deltar i både lokala och nationella fotbollscuper - alla med 
extremt goda resultat!  
 
Julmarknaden 
Årets julmarknad kunde hållas på vanligt sätt och vi fick åter låna en lokal i Gamla Stan. 
Marknaden var välbesökt och vi fick en god vinst. 
 
Webshopen 
Fortsatt aktivitet i webbutiken under året. Vi har beslutat fortsätta trots att vi nu betalar en 
årsavgift för plattformen. 
 
Ett stort tack till alla våra medlemmar, för ert stöd under verksamhetsåret 2021! 
 
Styrelsen i Vänföreningen Portee, mars 2022 
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