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MEDLEMSINFORMATION 

Föreningen kommer nu att börja med öppna medlemsmöten eftersom restriktionerna pga 

covid-19 hävts. Det blir öppet för alla, men vi anpassar lokalen och verksamheten så att de 

allmänna rekommendationerna följs. 

JIDCA:s insamlade medel går direkt till olika projekt och liksom tidigare prioriteras undervisning 

för barn i utsatta områden i världen. Här kommer en kort uppdatering av läget för de olika 

projekten. 

Kenya 

Från Red Hill Baraka School tackar man för stödet från JIDCA till toalettbygget för de yngre barnen på 

skolan. Corona-pandemin har ställt skolan inför många utmaningar, säger man, men de har klarat 

situationen. 

   Kulturdag på Red Hill Baraka. 

I Ngando School i Dagoretti, Nairobi pågår undervisning som vanligt. Man är mycket tacksam 

för skolböcker, köksredskap och tvättmöjligheter som de fått hjälp med från JIDCA.  Pandemin 

försvårar dock verksamheten, eftersom många föräldrar mist sina jobb och inte längre har råd 

att bistå med skolavgifter, mat mm för eleverna. 

                   

     

Tanzania    

Skolorna i Tanzania är öppna.  Theresia från Holili utbildar sig till förskollärare och blir färdig i 

december. Vi hoppas att hon då får ett arbete.  Peter och Emanuel går fortfarande i grundskolan 

och fortsätter nästa år. 

Jämtlandsgrupp för    

internationellt samarbete 



Tchad 

I flyktinglägret Kounougou i Tchad förbereder läraren och assistenterna sig för att ta emot 
barnen när de kommer tillbaka från skolupphåll under odlingsperioden i Tchad. Många familjer 
odlar och det gör även flyktingar, men odlingen har varit dålig pga brist på regn.  
Förra året hade man 63 elever och man förväntar sig samma antal nu.  

 

                     

 

Guatemala 

Fritidsverksamheten La Textileria i Yalambojoch fortsätter. Fritidsledaren Juana arbetar som 

vanligt med ungefär tjugo flickor på eftermiddagen. Utöver det hjälper hon sex tonårsflickor att 

brodera blusar. Man hoppas att det blir flera deltagare i den gruppen nästa år. 

 

 

Den 20 oktober inbjuder vi till ett medlemsmöte med fokus på Afghanistan och de 

ensamkommande flyktingungdomar som kommit till Jämtland efter 2015.  Vi bifogar inbjudan! 

Välkommen! 

 

Vi bifogar också inbetalningskort för medlemsavgift till JIDCA.  


