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Radiostationen ”Fredens Röst” med
mast och uterum

Skolan i Cacine med ny byggnad till vänster med 2 klassrum,
förråd och skolhälsovård
Cacine
Glädjen var stor när vi kom ner till Cacine. Radiostationen var igång
med provsändningar! Efter flera års insamling till byggnaden,
radioutrustning, mast, generator, solceller och mycket mer, var nu allt
på plats. Den känslan var obetalbar. Flera kvällar i veckan pågick
sändningarna på lokalspråken susu och nalu och även creol. I mörkret gick vi genom byn där endast
lägereldarna brann och familjerna satt runt elden och lyssnade på radion. Ett stort TACK vill bybefolkningen
skicka till alla som gjort detta möjligt!
Den här gången reste vi tillsammans med Barbro SundbäckDavidsson och Hans Davidsson från Högagärde nära oss. Eleverna på
skolan tog som vanligt emot oss på skolgården och glädjen var
ömsesidig. Skolan har nu ca 600 elever och undervisningen sker i
treskift. Vi gladdes åt nya överraskningar hela tiden. Den nya skolbyggnaden stod färdig med fina målningar, elevhemmet började ta
form, ny brunn grävd och skolträdgården var förberedd för Barbro att
ta sig an. Containern som vi väntat på så länge, hade kommit från
Valbertos församling i Brasilien. Den innehöll, radiomaterial, skolmaterial, skol-och biblioteksböcker, verktyg, ja allt som kan behövas.
De yngre eleverna hälsar oss välkomna.
Många elever kommer långväga ifrån och behöver någonstans att bo.
I höst får 30 elever bo på det nya elevhemmet, som blev färdigt nu i
maj. En vattencistern finns för att samla regnvatten från matsalstaket.
Ulf hade en
inflammation i
benet när han
reste ner och fick
ägna sig åt
”inne” arbete i
Nya elevhemmet och brunnen
biblioteket till att börja med. 6000 volymer hade kommit
från Brasilien och allt skulle packas upp och sorteras. En
del skulle till biblioteket, en del till skolundervisningen
och glädjande nog kunde en del ges som gåvor till
eleverna och även möjlighet att ge till andra skolor.
Soriba som jobbar i biblioteket i vanliga fall, var en god
medhjälpare. Han skriver nu in all litteratur i excel-filer.

En hel del var läroböcker för de högre åldrarna. Äntligen kunde eleverna
få varsin bok, något de aldrig tidigare hade ägt. Varje bok innehöll alla
ämnen och var alltså mycket innehållsrik och på portugisiska. Det var
överlyckliga elever som kunde gå hem med sina nya böcker.
Vi andra åkte till Cassumba där den första ”adopted schoool” finns. Fler
elever kan inte komma till Cacine, utan nu försöker vi starta upp skolor
ute i byar där det finns gamla skolhus från portugistiden. Här har det
reparerats och målats. Skolbänkar har införskaffats och tre lärare är
anställda. 150 elever går i skift. FN har skänkt skolmaterial, skriv- och
räknehäften, pennor och suddgummin och detta delade vi ut till eleverna.

Glada elever som fått egna böcker

Vetlanda friskola är
fadder för denna skola.
Några andra skolor står
på tur att öppnas.
Framför
Cassumbaskolan
Elever som fått
skrivhäften mm.
Ofta fick vi höra att det uppskattades att vi kommit, trots alla rykten om ebola. Vi hade fått direktiv ifrån
Sverige att hålla säkerhetsavstånd på 1½ m, men det fanns inte en chans. Alla kramade om oss när vi kom.
Inget fall av ebola är rapporterat i Guinea-Bissau, trots att alla länder runt omkring drabbats.
Hans, som är sjuksköterska, fick en synnerligen viktig uppgift i
skolan. Han fick så långt tiden räckte till, undervisa i de högre
klasserna om hälso- och sjukvård, om att hålla sig frisk genom god
hygien, att äta och dricka. Han dramatiserade fram sitt budskap och
detta blev ett mycket uppskattat inslag i undervisningen.
Hans fick även ge goda råd till familjer med sjuka barn. De äldsta
eleverna fick även information om att det nu finns fri hiv/aids
testning på sjukhuset och även bromsmedicin. FN har gått in med
denna hjälp.
Hans och Barbro dramatiserar fram sitt budskap
Barbro hade förberett sig för att göra en insats för skolans grönsaksodlingar. Olika redskap och fröer fanns
med i bagaget. Allt kom väl till pass. Mama Saliu som är lärare i förskoleklass och Bidamoni som är elev i åk
9 ville ta ansvar för odlingarna. Tillsammans anlade de ”sängar” och skaffade fram täckodlingsmaterial från
bushen (gräsklipp existerar inte här). En kompost byggdes upp med palmbladsväggar och kogödsel bars dit.
Det såddes pumpor, lök, bönor och mycket annat. Redan efter några dagar började det gro.

Hans och Mama Saliu gör kompost
av palmmaterial

Fröna sätts i sängarna

Mama Saliu med
pumpaplantor i maj

Guns uppgift var som vanligt att undervisa i engelska. Denna
gång var det för några av de äldsta eleverna som ska hjälpa till
med engelskundervisningen på skolan. Det är alltid roligt med
elever som vill lära sej så mycket som möjligt.
Gun undervisade också i pianospelning (keyboard). Två oerhört
musikaliska, intresserade och flitiga elever spelade varje
förmiddag i radiostationshuset. Där har vi solceller och generator,
så det är perfekt för elpiano. De lärde sej att spela med båda
händerna med enkelt ackompanjemang både på gehör och efter
noter. De framträdde redan efter tre dagar till stort jubel.
Tiago och Quintino i speltagen

Valberto i sändningstagen på
”Voz de Paz”

Radiostationen
har blivit väl
utnyttjat. En
del används
för radiosändningarna.
Flera i byn har
gått på kurs
för att kunna
Soriba i den ljudisolerade studion
intervjua och sända. Den nyinköpta generatorn står för en jämn
ström under sändningarna. Valberto och Sana gjorde besök när
de var i Sverige, både på Radio Jönköping och på Höglandets.
Närradio i Nässjö. Det syns på bilderna att de blivit inspirerade
från de besöken. Radion täcker ett stort område och når in i
grannlandet, Guinea-Conakry. Där talar man också susu.

IT-salen, som också finns i radiostationen, används flitigt,
både till undervisning av eleverna i 10-an och 11-an och även
till kvällskurser. Det känns fantastiskt att kunna ha ett ITcenter långt nere i djungeln. Eleverna kommer att få hjälpa till
med radiosändningarna. Elevernas kunskaper är efterfrågade,
bl.a i senaste valet då de fick göra id-kort och röstkort.
Barbro ger bort en Huskvarna köttkvarn
i byn Panti Bu Jubi
Eleverna jobbar i word, excel.
Under årens lopp har vi haft många underliga saker med oss (enligt
tullen) som radioutrustning, datorer, mobiltelefoner, glasögon
sjukvårdsutrustning. Den här gången tog vi med sex stycken
köttkvarnar. De är efterlängtade för att mala jordnötter, torkad fisk
och mycket annat. De underlättar för kvinnorna som annars ska
stöta i stora mortlar.
En gitarr kom också med. Barbro spelade mycket och ofta när vi
sjöng i olika sammanhang. Flera lärde sej att spela enkelt.
Gitarrsträngar har vi alltid med, för de finns inte att uppbringa.

FN har börjat med kraftfulla insatser på olika områden inom skola och hälsovård. En mycket glädjande
utveckling har skett när det gäller kvinnlig omskärelse. I Guinea-Bissau är det nu straffbart att utföra handlingen
och straffpåföljden är 5 års fängelse. Våra elever kunde berätta att det har haft verkan i Cacine. Nu kan de tala
öppet om saken. FN har bl.a en svenska anställd för att följa upp om något händer

Normalt sett bor vi i
”vårt” hus, men nu var
det två katolska präster
som inte hade
någonstans att bo, som
fick hyra ”vårt” hus. De
hade redan bott mer än
tre månader när vi kom
för det finns ju inga
”hotell” i Cacine.
Ekumenik på högsta
nivå är viktigt i byn

Vår familj i Cacine framför Valbertos hus: Ulf , Gun Soriba, Robinho,
Valberto, Alia, Sana Barbro, Hans, Valentina och Bidamoni
Fader Roberto, Italien och fader Daniel, Senegal
Denna gång var Valbertos Hi-Lux jeep mer skrot är skrot. De var ett pusslande när något skulle transporteras.
Vi har som mål att samla in pengar till en ny bil för den är absolut ett måste för att kunna bedriva verksamheten
därnere. Om du vill vara med och bidraga märker du gåvan med:”Bil”.
Det är många som följt med oss under årens lopp och gjort stor nytta i Cacine. I höstas startade vi tillsammans
Cacineföreningen för att kunna kanalisera arbetet bättre. Vi har bl.a styrelse, bankgiro, hemsida .
Alla bidrag tas tacksamt emot på detta bankgiro 493-9385. Alla pengar går oavkortat till verksamheten i Cacine.
Det går främst till undervisning, elevstöd, hälso- och sjukvård, radiostation, IT .
Cacine föreningens hemsida: www.amigosdasaescolas.com klicka på svenska flaggan!
Du kan anmäla dej som medlem på hemsidan.
Den som vill stödja scoutverksamheten gör det via Bodafors scoutkår och
församlingsarbetet går via Kulla Lilla Syförening/Kulla kapell

Med de varmaste hälsningarna från Gun och Ulf Fransson
Tel: 0381-81097

073-9287570 (Gun) gun@fransson.se ulf@fransson.se Hemsida: www.fransson.se/cacine

Adress till
Valberto Oliveira
a/o AAEGB
C.P 295
Guinea-Bissau (West Africa via Portugal)
aaegbissau@gmail.com

Gåvor till Cacine kan sättas in på
Cacineföreningens Bankgiro 493-9385
eller till scoutverksamhet
Bodafors KFUK-KFUM scoutkårs
plusgiro 23 27 33 – 6
märk med namn, gärna- e-mail adress

UTVECKLING GENOM UTBILDNING
GUINEA-BISSAU
"Främjande av hållbar utveckling genom utbildning"

