NYHETSBREV 2018-10-26
från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau

Skolan i Cacine med fotbollsplanen

Cacine

TACK för alla rikliga gåvor och elevavgifter under 2018! Föreningen har förmedlat gåvorna så att många barn
kan gå i en välfungerande skola.
Representanter från Cacineföreningen har varit nere i Cacine vid två tillfällen under 2018, januari (David
Eriksson, Gun och Ulf Fransson) och september (Ulf Fransson) och som vanligt på egen bekostnad.
Det är alltid en stor glädje att besöka Cacine. Vi möts av
entusiastiska barn och vuxna som är stolta över skolan,
radiostationen och elevhemmet. Under januari 2018 var även Helen
Whitson från Canada på plats. Hon har tidigare jobbat i GuineaBissau som lärare och lärarutbildare. Nu ställer hon upp för att
stötta med lärarseminarier i Cacine. Eftersom hon är utbildad
bibliotekarie, fann hon det välfungerande biblioteket på skolan som
en pärla. Vid flera tillfällen höll hon utbildning för lärarna hur de
ska använda biblioteket på bästa sätt för undervisningen.
Elever som studerar i biblioteket

David och Ulf i målartagen

David och Ulf kunde snabbt
måla svartatavlorna i
klassrummen, med färg från
Sverige. Färgen finns inte i
Guinea-Bissau. Nu kan lärarna
åter skriva så att eleverna ser
texten.
Vi hade fått med oss en massa
”julklappar” så de blev till stor
glädje för många.
Gun får glädjen att dela ut paket
2017 hade vi med en trampsymaskin,
och en elektrisk plus en massa sybehör.
Tidigare har vi haft med flera
symaskiner. En slöjdlärare från
Brasilien kom som volontär under våren
2018 och kunde undervisa i sömnad.
Vilken fantastisk insats! På sikt kan
dessa elever försörja sig på sömnad.

Sömnadsundervisningen

De läsplattor och två ”stationer” med Wikipedia som vi
tog med tidigare till biblioteket och IT-undervisningen,
kunde vi nu uppdatera med den senaste versionen på
portugisiska. Ännu finns ju ingen internetuppkoppling. Vi
besökte radiostationen som sänder varje dag i tre timmar
på creol, susu och nalu och når ut till 100.000 människor.
Även i Guinea-Conacry (grannlandet) finns lyssnare.

Elever vid sina datorer i IT-salen
Det var första gången som vi träffade Helen från
Canada. Vi har under flera år haft kontakt med
henne. Hennes skola har stöttat bl.a skolan i
Cassumba. Vi kunde tillsammans diskutera hur vi
bäst ska kunna göra en bra insats för Cacine i
framtiden. Volontärinsatser är både uppskattade
och nödvändiga. Cacineföreningen har genom åren
kunnat bidraga både med volontärer och medel till
olika projekt.
Ulf, Gun och David (i sina nya skol T-shirts) Valberto Oliviera
och Helen Whitson samlade framför Valbertos hus

Under hösten blev
Valberto erbjuden
besök av
portugisiska
tandläkare. De
kollade tandstatus
och gjorde en del
lagningar. Barnen
fick också lära sig
att. borsta tänderna.
Tandläkarna i full i verksamhet i biblioteket

Ulf reste ner i september
och med fantastiska
svenska penslar kunde 12
skolsalar målas. Skolan
målas på utsidan vartannat
år och insidan det andra
året. Det var kalkfärg så
det gick bra fast det var
regnperiod.

Alia och Ulf gör en insats för underhållet.

Cacineföreningen har under året betalat 60 elevavgifter. När
skolterminen startade var 699 elever inskrivna.
Styrelsen har beslutat att bidraga med 127.000 kr för det nya
skolbygget. Svensk-Guineanska föreningen har bidragit med
50.000 kr av dessa.
Bygget ska innehålla två skolsalar, toaletter samt en mindre
kontorslokal. Allt ska stå klart till starten av höstterminen 2019.
Då kommer skolan att vara komplett upp till 12:e årskursen.
Detta är ett bevis på den framtidstro och entusiasm som präglar
skolledningen.

Blocken har redan tillverkats på plats till skolbyggnaden

Fortsatta insamlingsmål:
* Motor till fiskekanot
* Solcellsanläggning till
radiostationen och IT-salen.
* Fortsätta att betala 60
skolavgifter för kommande
läsår.
”Julträd” med kulor framför Valbertos hus

Radiostationen där solcellerna skall finnas

Hälsningar från 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
Swish-nummer: 1235557988
Märk med namn och- e-mail adress.
Hemsida: http://cacine.se
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)

