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           från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau 

        Skolan i Cacine med fotbollsplanen       Cacine  
Vår äldsta son Johan ville gärna visa den övriga familjen var han bott och gått i skola i Bissau, träffa gamla 

vänner, komma till Ingoré där 6 från Bodafors scoutkår gjorde en insats 2001 och så naturligtvis träffa Valberto 

och se verksamheten i Cacine. Barnbarnen Noel 4 år och Shaula 7 år hade en önskan om att få plocka 

kokosnötter.  

På Arlanda checkade vi in 12 väskor á 23 kg. En trampsymaskin,och en elektrisk, massa sybehör, 12 läsplattor 

och två ”stationer” med Wikipedia nerladdat på portugisiska, flytvästar mm. Till scouterna hade vi tält, 

sovsäckar liggunderlag mm. Fick veta att det var transportstrejk i Marocko, så planet till Bissau skulle vi inte 

hinna med. Ett dygns försening. Kalabalik i Casablanca men vi fick hotell och mat. Trötta sov vi ut nästa 

morgon. Hassan II moskén imponerade på barnbarnen. Så Stor! På natten mötte oss Titus och Marucas från 

Ingoré och de tog oss till Gamla missionsstationen i Bissau. Där väntade Titus goda mat. Sov några timmar och 

sedan tog de oss till Ingoré. Där arbetar Titus med Ungdomscentrat Esperança med bland annat  utbildning i 

engelska. Där lämnades 6 läsplattor 

med ”station”. Vilken succé! En ny 

värld öppnade sig för ungdomarna. 

Det var skollov men vi besökte 

Adonai skolan, där Johan  och de 

fem andra målade och hade 

aktiviteter för eleverna 2001. En 

välfungerande skola med ca 200 

elever och ca 6 lärare.              

 

Titus, Ulf, Johan, Shaula, Noel o Helena               ”Gänget” vid Adonai skolan i skuggan av en palm  

 

Besökte veckomarknaden på tisdagen  och den var enorm. Shaula med sitt ljusa hår väckte uppmärksamhet. 

Flera barn följde efter oss för att se på denna vackra flicka. Titus hem är öppet för alla, så många kommer på 

besök. Maten var en positiv överraskning för oss alla och mycket god. 

Åter i Bissau. Scouterna kom på 

besök bl.a Ezequiel, Henrique och 

José som var i Sverige 2005. Vi 

hade en hel  

del scoututrustning med oss som 

gåva till scouterna i Guinea-Bissau. 

Nu hade de skickat in ansökan med 

alla dokument till WOSM (Världs-

scoutrörelsen i Geneve). I augusti 

reste Ezequiel och en annan ledare 

till Baku, Världskonferensen för WOSM, för att mottaga diplom och fana vid välkomst- 

ceremonin för att de blivet ett scoutland. Vi startade 2001 med att stötta dem, hålla kurser, skriva dokument 

mm. Det tog 16 år, men nu är de med i scoutfamiljen!!  



Så var det dags för avresan till Cacine. Vi reste med en överlastad bil allihop. Ett äventyr för barnen att få 

uppleva Afrika. Valberto, Robinho och fader Daniel mötte oss i Mampata och 

sedan fortsatte resan på vägarna som krävde jeepar. Idag tog resan bara 7½ 

timme (25 mil). Vilket mottagande av våra vänner i Cacine, Bidamone, 

Idrissa, Alia, grannarna m.fl. Barnen fick genast bli getvaktare tillsammans 

med Robinho och Soriba. Det gällde att få in dem i gethuset för natten. Från 

familjen Zenzéns hus kunde de se aporna hoppa och skutta i palmerna. I 

trädgården växte bananerna 

Shaula kollar 

böckerna i 

biblioteket            

 

Vi besökte 

skolan och 

kunde över-

lämna 6 st 

läsplattor och 

en station med Wikipedia till biblioteket. Det blev genast en succé. 

Eleverna kan utan att vara uppkopplade inhämta uppgifter från 

Wikipedia. En ny värld har öppnats! 

Under vt 2017 har 668 elever studerat på Betelskolan från förskoleklass 

till åk 11. Varje dag serveras mat till förskoleklass och upp till åk 4. Det 

är en gåva från WFP ( FN:s World Food Programme). Hela tiden 

utvecklas skolan som funnits i 20 år. Önskemål för framtiden: Träning 

av volontärer, 3 nya klassrum för att kunna arbeta endast under dagtid, 

införande av åk 12, utrustning för elevhemmet.           Vi promenerade 

ner hamnen med alla träkanoter. De äldre eleverna på skolan kommer också att 

fiska från träkanot för att skolan ska få fisk. Det är ständigt nya upplevelser för 

Shaula och Noel som enorma träd och termitstackar.                                  Noel 

funde-

rade 

när 

han 

såg 

alla 

slängda  plastpåsar: I Cacine finns inga 
soptippar och inga sopbilar, därför är 
det så skräpigt. På vårt dagis är vi 
Planetskötare, så det vill jag att de 
också ska bli. Betelskolan har 
städdagar flera gånger varje år i byn. 

Väl hemma igen så var det mat som serverades mitt på dagen: 
ris, bönor, sötpotatis och fisk. Barnen fick veta att imorgon ska 
vi äta get. Det var en av getterna som slaktades. Kommentar: 
Det var ju riktigt gott med get. Barnen tog allt naturligt, som 
om det var det som de var vana vid. På eftermiddagarna 
startade den stora fotbollsmatchen för barnen. Otroligt med 
vilken energi de kunde spela i den enorma hettan, det bekom 
dem inte alls.  
Här gällde det att passa på att åka på flaket, för det får man 
inte göra hemma (de fick bara åka kortare sträckor) 



Radiostationen var igång för fullt. Många volontärer arbetar som journalister och åker runt i byarna och gör 

reportage som sänds senare. Föreningarna i byn har sina program. Lärarna på skolan hjälper också till med hälso- 

och sjukvårdsprogram. Vi hade med en transmitter (sändningsutrustning), en gåva från Cacineföreningen.  

 

Johan ställde upp med att gå 

igenom alla 12 datorerna, 

batteribyten , uppgraderingar 

mm. En del bärbara datorer 

hade han också med sig.  

En volontär från England 

skulle komma för att arbeta 

med IT-undervisning på 

radiostationen. På 

radiostationen finns också  

Valberto tar emot transmittern                    Johan går igenom datorerna                     en systuga med symaskiner vi 

som vi haft med oss. 

Ytterligare två symaskiner 

hade vi med denna gång. 

Flera av de äldre eleverna har 

nu fått lära sig att sy för att 

kunna ta emot beställningar 

från folk i byn. 

 

På kvällarna startar 

radiosändningarna och lyset 

på radiomasten visar vägen. 

Flera ”radiotekniker” har fått 

gå på kurser och de sköter nu 

Soriba sköter kvällens sändningar                           Radiostationen i kvällsbelysning   sändningarna. 

  

Så var det dags för utflykt till byn Cassumba. Där finns en skola för ca 200 elever som vi hjälper till med från 

Sverige. Byn ligger invid havet med en enorm vit strand och där skulle vi bada. Det var dock ebb när vi kom, så vi 

fick gå lång väg till en flod och där kunde vi bada. Barnen i byn följde med oss och badade tillsammans med oss.  

Sedan följde vi med dem till byn för att plocka kokosnöter, Shaulas och Noels dröm.  

Cassumba by med lerhyddor                     Pojke i palmtoppen  

 

Snabbt var en pojke redan uppe i toppen. Utan klätterbåge tog 

han sig upp och sparkade ner 12 kokosnötter. Men Shaula och 

Noel ville ju också klättra upp. Det visade sig inte vara så lätt 

för dem, för de var ju inte vana att klättra i palmer. Men en bit 

kom de i alla fall (med Soribas hjälp). En av lärarna i byn skalade      En van klättrare       Shaulas premiärklättring 

kokosnötterna med maschete snabbt och lätt och vi fick ta med dem hem. Färden gick tillbaks till Cacine på 

risfälten och delvis på vägar. Kvällsmat och övning av sånger som vi skulle framföra på söndagens gudstjänst i 

Cameconde. Vilket mottagande! Sång och trummande hördes lång väg från kapellet. Glädjen var verkligen stor 

över att se Johan, Helena och barnbarnen. Tre generationer sjöng i gudstjänsten! 

 



Vår tid i Cacine gick fort. Barnen och 

Helena hade verkligen fått uppleva en 

annan verklighet som de anpassade sig 

till snabbt. Noel och Robinho hade 

blivit oskiljaktiga vänner. Språket var 

inget problem, de bara lekte med de 

andra barnen. Noel var bekymrad över 

att Robinho var så ledsen över att vi 

skulle resa till Bissau. Han kom på en 

lösning (se under bilden).Barns sätt att 

lösa problem är fantastiska! 

Stort TACK till alla i Cacine som tog  

emot oss allihop på ett fantastiskt sätt! 

Hela”Cacine familjen” samlad.                                                                             Robinho, du behöver inte vara  

utanför Valbertos hus                                                                                       ledsen, jag kommer snart tillbaks. 

Så var det dags att resa tillbaks till Bissau för några dagars besök. Johan passade på att köpa runda pallar för 

att ta hem. Titus och hans gäng välkomnade oss med en fantastisk middag med kyckling, pommes frites, 

mango och papaya. Många av våra vänner kom för att hälsa på oss. Ett kärt besök var när 

Sana kom. Han var med Valberto på 

besök i Sverige 2013 och hälsade bl.a 

på hemma hos Zenzéns, så barnen 

kände ju honom.  

Ett efterlängtat återseende var när vi 

kom hem till Fransiscas barn. 

Fransisca var vår hemhjälp 1984-86 

och vi har hela tiden hållit kontakten 

med dem. Nu fick Johan träffa sina 

gamla lekkamrater. 

                                        Helena, Shaula, Noel och Sana  

David och Ester 2017      Fransisca med sina barn 1985                                           vid missionen i Bissau 
 

Besöket i Guinea-Bissau gav en hel massa nya intryck, som var positiva. Många kom för att ta farväl av oss 

innan vi åkte ut till flygplatsen. Flyget gick mitt i natten. Ytterligare en natt och dag i Casablanca innan vi 

landade på Arlanda. Ulf och jag var jätteglada över att ha fått ta med den övriga familjen till det älskade 

Guinea-Bissau. Det gjorde att vi såg saker ur nya perspektiv. 

önskar Gun och Ulf Fransson 
Mobil: 073-9287570 (Gun) gun@fransson.se ulf@fransson.se  

Hemsida: www.fransson.se/cacine  

Gåvor till Cacine kan sättas in på      Cacineföreningens bankgiro 493-9385  

Hemsida: http://cacine.se    Swish-nummer: 1235557988  

Märk med namn, och- e-mail adress.  

 

Rektor för Escola Betel:  

Valberto Oliveira     e-mail: aaegbissau@gmail.com

  

UTVECKLING GENOM UTBILDNING 

GUINEA-BISSAU 
"Främjande av hållbar utveckling genom      

utbildning" 

Radiostationens logga          AAEGBs nya logga 

         ( i Guinea-Bissau)  

http://cacine.se/

