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från Gun och Ulf Fransson  

i Cacine, Guinea-Bissau 

                                      

  

                 

  

  

  

                 Skolklass i sina skolkläder                 Skolhus med nytt, fint tak    Sorriba sköter biblioteket 

Valberto framför sitt stora TACK för allt stöd som har kommit till verksamheten i Cacine under hösten. 

Skolan kunde starta som beräknat den 12 oktober. Stora skador hade orsakats av stormen som drog fram, 

bl.a. förstördes en del tak och väggar på skolan. Snabbt kunde vi bistå med hjälp till reparationer. 

Skolorna i Cassumba och i Cabexanque Tanda är också igång. 

Arbetet på radiostationen har blivit riktigt lyckosamt. Tre timmar sänds varje kväll. Information om att 

skydda sig mot ebola och kolera har varit viktiga budskap på lokalspråken. Flera elever har skickats på 

utbildning för att kunna göra program och sköta sändningar. 

Bilen som har varit ett stort bekymmer, har fått en lösning!  Pengar har via Cacine-föreningen skickats till en 

ny Toyota Hi-Lux. Fantastiskt!  Bilen är ett viktigt och nödvändigt hjälpmedel för verksamheten.  

Valberto reste i mitten av december till Brasilien för att vara där i två månader. Zalan och hans fru, som är  

volontärer  från Ungern, kommer att sköta om skolan under tiden. Zalan har jobbat där tre år tidigare, så 

han är välkänd och mycket uppskattad. Vi reser ner i mars-april för att fortsätta med våra arbeten. 

             Barn i förskoleklass                    Dagens skolmåltid serveras, ris och bönor      Elever som lånat böcker i biblioteket   

 

Lördagen den 13 februari 2016 kl. 19.00 är det Café-kväll  i Möcklamo Missionshus. Gun och Ulf Fransson, 

Barbro Sundbäck-Davidsson och Hans Davidsson kommer att visa bilder och berätta från senaste besöket i 

Guinea-Bissau. Då är ni välkomna! 

 

önskar Gun och Ulf Fransson 

Tel: 0381-81097    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, gärna- e-mail adress.  
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