Verksamhetsberättelse 2015
Stödföreningen Kafountines vänner
Föreningen är en ideell förening med syfte att stödja skolan Satang Jabang, en
yrkesskola för unga kvinnor i Kafountine i Casamance, södra Senegal, genom
insamlande och överföring av pengar och material.
Årets resultat
Under fem år har föreningen bidragit med ungefär samma belopp, kring 80.000 kr,
Under 2015 mottog föreningen 55.000 kr i pengabidrag, något mindre än tidigare år.
Vinsten av försäljning av brickor ökade till 10.000 kr jämfört med 6.500 kr 2014.
Försäljningen av textila produkter från skolan uppgick till 20.000 kr, samma belopp
som förra året.
Bidrag:
2011 - 78.000 kr
2012 - 88.000 kr
2013 - 80.000 kr
2014 - 84.000 kr
2015 -81.000 kr
Under 2015 har föreningen gjort inköp av material, t ex toner och patroner till
internetcaféet. Bidrag har givits till en ny spis i caféet, som fått skolkökets gamla och
flera hushållsmaskiner. Gåvorna uppgick till17.000 kr jämfört med 16.000 kr förra
året.
Brickor
Tyg till framställningen av träbrickor i storlek 20 x 27 cm skickas av skolan.
Tillverkningen sker i Nybro.
2012 tillverkades 240 brickor
2013 tillverkades 220 brickor
2014 tillverkades 154 brickor
2015 tillverkades 112 brickor
Brickorna säljs av personer med anknytning till föreningen och via hemsidan.
Förtjänsten i år ökade till 9.500 kr jämfört med 6.500 kr förra året.
Försäljning av textil
Styrelsen sekreterare Anne Chaabane tog hem 20 kg produkter i februari. Bl a hittade
hon stora batikdukar vid en städning av skolans butik och många av dem såldes.

Kuddfodral, tunikor och byxor m m var populära. En herrskjorta togs också
fram.Anne fyndade linneservetter/handdukar på loppis som blev vackra batikdukar
att sälja.
Försäljningen gav lika stor vinst som förra året, 20.000 kr.
2012 såldes för 7.000 kr
2013 såldes för 15.000 kr
2014 såldes för 20.000 kr
2015 såldes för 20.000 kr
Fyra sändningar med container
Under året skickade föreningen gåvor via container till Gambia vid fyra tillfällen:
maj, augusti, september och oktober. Bl a skickades tre manuella symaskiner. Skolan
har nu fått 17 trampsymaskiner och 4 elektriska maskiner.
Den önskade skomakarmaskinen kom fram i mars. Anne Chaabane förmedlade vid
sitt besök i jan/feb 2016 en kontakt med en person från Ziganchour som tillverkar
sandaler och väskor. Han kan ev utbilda någon av sylärarna.
Mycket material, leksaker och kläder, till skolans egen loppis ”kermesse”, skickades
för att säljas och bli vinster våren 2016.
Föreningen kunde också förmedla 5 lap tops, en router, två skärmar och flera mobiler
från en generös givare.
Den holländska föreningen
Föreningen har huvudansvaret för skolans ekonomi och bidrar med 3-400.000 kr per
år. Föreningens nya styrelse tillträdde i slutet av 2014, men skolan fick inte kontakt
med den förrän i februari. Då kom också den första överföringen av medel. Därefter
dröjde överföringarna och vid kontakt i juni var skolledningen oroad över skolans
fortsatta drift. Byte av bank medförde också stora förseningaroch svårigheter att ta ut
pengar i Kafountine. Med hjälp av omfördelning i budgeten kunde lärarlönerna
betalas.
Tanjo Diabang besökte Holland och lyckades rädda samarbetet med föreningen som
fick en ny ordförande i Rutger Schilpzand. Han har stor erfarenhet av biståndsarbete
och känner till skolan. Han rekryterade tillsammans med sin fru den nya styrelsen.
Utbytet med skola i Halmstad
Utbytet med vårdutbildningen i Halmstad kunde inte fullföljas som avsett 2013
eftersom resenärerna från Satang Jabang inte fick visum för att åka till Sverige.I
april/maj kunde hela skolledningen på tre personer och sex elever besöka Halmstad.

I november besökte 10 personer från Halmstad Satang Jabang.
Om det ska bli en fortsättning av utbytet krävs tillägg av ytterligare en skola. En
restaurangskola har visat intresse och skolledningen var mycket inspirerad av
besöket där.
Historiskt möte
Skolledningens Sverigebesök sammanföll med föreningens årsmöte utanför
Falkenberg. Tre representanter från den holländska föreningen reste också till
Sverige för att delta i ett historiskt gemensamt möte den 2 maj. Vi diskuterade att ha
trepartsmöten två gånger per år via Skype.
Samverkan
Vår kontaktperson, Stephen Croall och Ann Olbers Croall, också från styrelsen,
besökte Satang Jabang i december. Det sammanföll tyvärr inte med besöket av tre
personer från den holländska styrelsen, den första veckan i januari. Kontakterna har
upprätthållits skriftligen.
Kontakt har också hållits med representant för den svenske donatorn.
Kontakt hålls även med Marita Sundgren som representerar vårdutbildningen i
Halmstad.
Kontakt med skolledningen
Det personliga mötet i maj med skolledningen Ousmane Sonko, Amy Diatta och
Hamadiou Tanjo Diabang var särskilt uppskattat. Den 4 juni hölls också möte via
Skype och föreningens sekreterare har haft kontakt inför varje styrelsemöte.
Föreningens sekr, Anne Chaabane, arbetade på Satang Jabang fem veckor i jan/febr.
Stephen Croall och Ann olbers-Croall besökte skolan i december.
Med hjälp av Anne Chaabane började Ousmane Sonko skriva de ekonomiska
uppföljningarna på engelska. Hon gjorde också ett Excelark med inkomster/utgifter
för att se utvecklingen av Le Snack. Ousmane gjorde senare ett likadant för
internetcaféet.
Fruktträdgården
Vattentornet är byggt, men inte i funktion. Man saknade medel för vattenrör i
trädgården. Föreningen gjorde ett speciellt upprop i nyhetsbrevet i mars och fick
1.100 kr till rör. Tank till vattentornet införskaffades, men blåste ned, då det blev
kraftig vind och den var tom. Föreningen bidrog med 5000 kr.

Anne Chaabane, som besökte trädgården i jan/febr, såg att vegetationen tagit över
runt elstängslet. Dessutom hade repen bara dragits runt halva trädgården. Vi beslöt
att inte driva frågan för tillfället. Det är viktigare att arbetaren planterar moringa runt
trädgården. För första gången besökte Tanjo från skolledningen, Miguel och Carlos
från botaniska trädgården gemensamt fruktträdgården. Man såg bl a ut en plats där
test med permaculture kan göras. Personen som sköter trädgården gick kursen i
botaniska trädgården.
Idén är att kvinnor som bor runt fruktträdgården, som ligger vid infarten till
Kafountine, får plantera runt träden och samtidigt vattna dem. Under regnperioden
slutade de flesta eftersom grisar grävde sig in under taggtrådsstängslet.
Skolledningen menade att man måste anlägga en betongmur (100 x 30 m) med hjälp
av sponsorer, apelsinuppköpare från Dakar.
Botaniska trädgården
I början av året startade försäljning från den botaniska trädgården, bl a tvål och
destillerade produkter. I februari ordnades de första 2-dagarskurserna i permaculture.
I december invigdes trädgården officiellt. Den får internationella besök och ett
nätverk kring permaculture har skapats i regionen. Föreningen bidrar inte till denna
trädgård.
Caféet ”Le Snack”
Efter en mycket lyckosam start i februari 2014 fick caféet ekonomiska problem i maj
och föreningen beslöt att bistå med medel fram till årets slut. Föreningens sekreterare
Anne Chaabane, arbetade återigen en månad i jan/febr 2015. Caféet hade fått en ny
ansvarig i januari, Bakary, som gått på skolan. Ciré Mané, som var med vid starten,
började igen i slutet av januari.
Caféet fick en nystart med lunchrätt 4 dagar i veckan. Den vedeldade ugnen, som
inte använts sedan Ansou slutade i november, började användas igen.
På uppmaning från skolledningen skrev Anne interna riktlinjer, Snacks guide, med
checklistor och mötesordning. Amy Diatta fick delegerat ansvar och skulle ha
veckomöten med personal från Le Snack och skolköket. Det visade sig senare inte
fungera.
Bakary lämnade efter tre månader. Senare tog Lamine över som chef, men stannade
bara några månader. Han fick jobb i Marocko.
När styrelsen i juli fick se sammanställningen över förlusten under 2014 och årets
första månader föreslog man att personalen på 4 personer skulleminskas och

öppettiderna förändras. Vi föreslog också att skolans elever skulle delta i arbetet som
praktik.
Sedan augusti är Ciré Mané ensam anställd. Det visade sig att en tidigare anställd
också hjälpte till. Senare schemalades tid för elever både från första och tredje
årskursen på förmiddagarna.
Skolledningen sökte förgäves efter en ny chefsperson. Man var nu inställd på att
släppa ledningsfunktionen och hitta någon som vill driva Le Snack med stor frihet.
Information
Anne Chaabane lägger ut bilder på hemsidan på alla produkter som vi säljer. Teknisk
support ges nu av Erik Blomqvist.
Föreningens grupp på Facebook ökade till 218 medlemmar.
Ett nyhetsbrev skickades två gånger, den 21 mars och 1 december med ca 140
mottagare.
Årsmöte och styrelse
Årsmötet hölls den 2 maj 2015 på Lilla Hyltan utanför Falkenberg. Eva Ohlsson med
man upplät lokal och husrum åt deltagarna.
Styrelsen fick följande utseende:
Marie Blomqvist, ordförande, omval
Anders Olofsson, kassör, omval
Anne Chaabane, sekr, omval
Stephen Croall, omval
Ann Olbers-Croall, omval
Karolina Jeppson, omval
Till ledamöter i valberedningen utsågs Angelica Björkdahl, sammankallande och
Jenny Ljunggren. David Ershammar utsågs till revisor.
Styrelsen har haft tio möten under året.
Slutord
Föreningens insamlade medel har det här året till största delen använts i skolans
allmänna budget. Vi har dock givit några riktade medel till de två specialprojekten,
fruktträdgården och caféet Le Snack. Förhoppningen är att tidigare investeringar i
dessa projekt ska bidra till ökad självförsörjning.

Föreningen vill framföra skolans tack till alla som på olika sätt bidrar till skolans
överlevnad.
Mars 2016
Marie Blomkvist, ordförande Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekr,
Stephen Croall, Ann Olbers-Croall, Karolina Jeppson

