Verksamhetsberättelse 2017
Stödföreningen Kafountines vänner
Föreningen är en ideell förening med syfte att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för
kvinnor i Kafountine i Casamance, södra Senegal, genom insamlande och överföring av pengar och
material.
20-årsjubileum
Skolan startades 1996 av en holländska som gifte sig med Tanjo Diabang, som fortfarande är en av
skolans ledare. Jubiléet firades den 7 januari 2017 i Kafountine tillsammans med flera personer från
den nuvarande och gamla holländska stiftelsen och lokala dignitärer.
I början av året fick skolan ett helt nytt utseende, då eleverna målade motiv på väggarna i
samlingssalen och i batiken. I slutet av augusti drabbades Kafountine av stora mängder regn och
blåst. Skolan översvämmades med skador som följd.
Nytt ämne och fortbildning
I maj stod skolan värd för en dags fortbildning för 100 personer från regionens andra yrkesskolor.
Utbildningsdepartementet tog initiativ till ett program som ska förbereda eleverna för arbetslivet. I
december deltog sex lärare i en veckas utbildning. Det gällde även nya metoder som innebär mycket
elevmedverkan. Senare gick Ousmane Sonko en veckas utbildning. Programmet infördes
omedelbart och ingår i sex ämnen. Det kallas APTE – Amelioration des Performances de Travail et
d Entreprenariat au Senegal
Examen
I början av juli utexaminerades 10 elever i sömnad, 4 i matlagning och 2 i enbart matlagning.
Examen senarelades pga Ramadan.
Årets resultat
Föreningen kunde i år bidra med 81.000 kr jämfört med 98.600 kr 2016. Vi fick 65.000 kr i
pengabidrag. Vinsten av försäljning av brickor blev 10.000 kr och 15.600 kr av textila produkter
från skolan.
Bidrag:
2017 – 65.000 kr
2016 – 88.000 kr
2015 – 81.000 kr
2014 – 84.000 kr
2013 – 80.000 kr
2012 – 88.000 kr
2011 – 78.000 kr
Medlen går direkt till skolans allmänna budget. Inköp av material har gjorts för 4.600 kr avseende
bl a skrivare, patroner, papper mm till internetcaféet och maskiner till cafeet. Tidigare år var
summan 10.600 kr och 17.000 kr.
I januari och augusti fick föreningen bistå i akuta lägen för att kunna betala lärarlönerna.

På önskemål från skolan ska utbetalningarna i fortsättningen ske fem gånger per år; februari, april,
juni, oktober och december.
Brickor
Skolan väljer ut tyger till brickorna i storlek 20 x 27 cm som tillverkas i trä i Nybro. De säljs av
personer med anknytning till föreningen. Priset på brickorna höjdes från 150 kr till 180 kr.
Försäljningen av brickor har givit vinst:
2017 - 10.000 kr
2016 – 8.700 kr
2015 – 10.000 kr
2014 – 6.500 kr
Textil
Försäljningen har utvecklats så här:
2017 – 15.600 kr
2016 - 15.800 kr
2015 – 20.000 kr
2014 – 20.000 kr
2013 – 15.000 kr
2012 – 7.000 kr
Den holländska stiftelsen
Den holländska stiftelsen är huvudman för skolan och vi får ta del av anteckningar från deras
regelbundna kontakter med skolledningen. Den 2 april och 9 oktober hade de två styrelserna möten
via Skype.
Ett strategimöte hölls på skolan den 4 januari med deltagande av skolledningen och några
styrelseledamöter från Holland. Man diskuterade bl a nya klassrum
Kontakt med skolledningen
Den 2 maj deltog en av ledarna, Ousmane Sonko, i vårt styrelsemöte. Vid flera tillfällen har vi
skrivit till ledningen med specifika frågor. Dessa redovisas vid resp punkt. Frågorna har besvarats
vid telefonsamtal.
Information från skolan har diskuterats med den holländska stiftelsen och vi har bl a efterlyst
utförligare beskrivningar i kvartalsuppföljningen.
Två egna projekt
Våra två speciella projekt, caféet Le Snack och fruktträdgården vid infarten till Kafountine, har inte
utvecklats under året. Redan i december 2016 kunde en besökande styrelseledamot konstatera att
projekten inte skulle bidra till självförsörjningen såsom det var tänkt. Den bilden förstärktes vid
besök i december 2017.
Caféet Le Snack
I februari förstod Anne Chaabane vid Skypekontakt med Fatou, skolköket, att den föreslagna
kopplingen med dess lärare inte kommit till stånd. Cafeet har inte fungerat sedan juni pga brist på
ledning. Vår linje är att cafeet behövs för elevernas praktik, men det krävs en ledning.
Vi tog även upp frågan om en business teacher med afrikanskt ursprung med holländarna för att
utveckla de kommersiella aktiviteterna.

Fruktträdgården
En styrelseledamot besökte trädgården i december 2017 och kunde konstatera att det inte växte
några grönsaker där. Den stora satsningen på permaculture och grönsaker våren 2016 har inte följts
upp trots alla fröer som har sänts. I juni lovade Miguel, som ledde projektet med den turkiska
organisationen, rapport och bilder. Ny kontakt i juni och löfte från Ousmane Sonko ledde inte
någonstans. I oktober planerades ett Skype möte med Miguel, men det ställdes in eftersom vi inte
fick kontakt.
Under våren planterades 200 papayaträd. Vi skrev till ledningen och frågade om apelsinskörden.
Ousmane svarade att den var liten 2016 och kom därför inte med i bokföringen. Han hoppades den
skulle bli bättre denna säsong. Han skulle även be Miguel göra en beräkning på kostnad för
permaculture även för fruktträden.
Sömnad
Olika resenärer har tagit hem produkter till försäljning. Vadderade väskor var en ny produkt liksom
T-shirts med batiktryck på nedskickade vita tröjor. Ett speciellt möte hölls den 20 oktober om vilka
produkter vi skulle beställa.
Försäljningen sker av styrelseledamöter på bl a loppis, dessutom en afrikansk festival i Göteborg
och ett event i Halmstad, ordnat av styrelseledamöter i samarbete med ABF.
Sex och samlevnad
Efter diskussioner 2016 genomförde Jill Petenbrink-Dieme, amerikansk barnmorska, lektioner
under våren och ledningen var nöjd. På hösten stod hennes klinik, Senegal Health Institute, färdig
och Jill ville ordna lektionerna där för att vara säker på att kunna genomföra dem ensam
tillsammans med tolk. Ledningen motsatte sig detta, men eleverna kunde besöka lokalerna i
samband med workshops.
Vi har även föreslagit ledningen att ta kontakt med Tostan och den lokala föreningen rörande våld
mot kvinnor för föreläsningar.
Ingen kermesse
Containern som kom fram den 26 december 2016 innehöll mest kläder och leksaker till skolans
kermesse, loppis. I början på året ställdes frågan om det räckte för en kermesse. Amy trodde det och
planerade för maj. I mars bad hon om dockor, men då fanns inga resenärer att skicka med. I juni
fick vi veta att man inte ordnat någon kermesse, då man hade för lite saker.
Container
Före skolavslutningen ombads ledningen att göra en lista på saker att skicka med höstens container.
Det fungerade inte, men i september fick vi en lista, bl a med önskan om en ny färgskrivare. En
sådan hade skickats med en styrelseledamot i december 2016. Patronfacket blev tydligen skadat när
nya patroner skulle sättas in och skrivaren hade varit ur funktion sedan i våras utan meddelande till
oss. Utskrifter i färg är en inkomstkälla för skolan så en ny skrivare skickades i containern den 21
oktober.
Engelska och volontärer
Den första volontären hade koppling till skolutbytet med Halmstads vårdutbildning. Initiativtagaren
till utbytet, Marita Sundgren, ingår sedan årsmötet i styrelsen. Hon är kontaktperson för
volontärerna som hittills undervisat i engelska. I november kunde hon förmedla en kursplan.

November 2015 – januari 2016 var Frida Petersson volontär. Ronja Möller undervisade i engelska i
tre månader november 2016 - januari 2017.
Mellan 16 januari och 22 februari 2017 undervisade tre volontärer i engelska och
sexualundervisning. Emma Olsson, Anna Hafström och Therese Jacobsson samlade också in pengar
som kunde bekosta en inhemsk lärare året ut.
November-december 2017 har Alva Bengtsson undervisat i engelska. Engelska är ett nytt ämne för
skolan och styrelsen har diskuterat hur man skapar kontinuitet. När volontärer inte fanns på plats
2017 skötte Abdoulaye undervisningen, sponsrad av medel som tre svenskor samlat in.
Samarbeten
Kontakterna med Fandema, skolan i Gambia med samma inriktning, tog inte fart under året som
beräknat. En workshop i januari, där lärare från Satang Jabang skulle delta, ställdes in pga
oroligheterna i samband med presidentvalet i Gambia. I maj skickade Satang Jabang ett ”letter of
intent”, men ytterligare kontakt är inte känd.
Menskoppen.se är ett företag med säte i Halmstad och ägaren sitter också med i RFSU/ Hallands
styrelse.
Ordförande i RFSU/ Halland besökte skolan i januari och hade då med sig menskoppar till femtio
elever. Sammanlagt har 80 elever nu fått menskoppen. Innan de distribueras får de undervisning i
hur den används och hur man ska sköta den.
Marita Sundgren, styrelseledamot, håller i verksamheten och beskriver den på Menskoppens
hemsida, där man kan sponsra en menskopp till en elev.
En svensk donator har fortsatt stödja den botaniska trädgården. Den har fått en ny brunn och nya
byggnader. En angränsande tomt haar iordningsställts för att odla grönsaker.
Information
Ronja Möller utsågs till webbmaster vid årsmötet och har tillsammans med Marita Sundgren gått en
kurs i Wordspress. En ”gillasida” skapades på Facebook och i början av 2018 ska hemsidans
förstasida förändras för att passa.
Ett nytt program för utskick av nyhetsbrev via e-post skapades av Anders Olofsson. Nyhetsbrev
skickades den 5 mars med redovisning av årets resultat och den 4 december med upprop om medel
för fortsatt engelskundervisning. Hemsidan har bara förnyats med bilder på produker till försäljning.
Årsmöte och styrelse
Årsmötet hölls den 1 april 2017 på Lilla Hyltan utanför Falkenberg, Eva Ohlsson och Theodor
Lindgren upplät lokal och husrum åt deltagarna.
Styrelsen fick följande utseende
Marie Blomqvist, ordförande, omval
Anders Olofsson, kassör, omval
Anne Chaabane, sekreterare, omval
Stephen Croall, omval
Lisa Svennberg, omval
Marita Sundgren, nyval
Ronja Möller, nyval

Till ledamöter i valberedningen valdes Jenny Ljunggren (omval) och Karolina Jeppson,
sammankallande (nyval). Stephane Kunegel valdes till revisor.
Styrelsen har haft nio möten under året.
Slutord
För skolåret 2017-2018, uppgår elevantalet till 104.
Under året har vi i styrelsen diskuterat skolämnen, vilket inte varit vanligt tidigare. Det har handlat
om ”health lessons” med Jill Petenbrink-Dieme och engelska med volontärer. Vi har även fört fram
iden att eleverna i matlagning ska få lära känna marockansk matlagning, eftersom många söker sig
till Marocko efter skolan.
Vi välkomnar det nya ämnet, APTE, som ska förbereda för yrkesliv och eget företagande.
Förhoppningsvis kan Le Snack utvecklas till en bra praktikplats i det sammanhanget. Vi gläds åt att
skolan valts att ingå i denna satsning.
Föreningen vill framföra skolans tack till alla som på olika sätt bidrar till skolans överlevnad.
Mars 2018
Marie Blomqvist, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekreterare, Stephen
Croall, Lisa Svennberg, Marita Sundgren och Ronja Möller

