Fokus på pedagogik 2018
Satang Jabang, yrkesskola för kvinnor i Kafountine, Senegal ingår i regeringens satsning på att
förbereda eleverna för yrkeslivet (bl a eget företagande och ekonomi). Sex lärare gick förra året på
betald fortbildning vid flera tillfällen. Det handlar om 10 moduler och nya arbetssätt med
elevmedverkan.
Satang Jabang är en skola för flickor med kort eller ingen utbildning och får därför inga statsbidrag.
Det är ett erkännande att skolan, som en av två privata skolor i regionen, fick möjligheten och det
nya ämnet infördes genast två timmar per vecka.

Årsmöte i Göteborg
Stödföreningen kallar till årsmöte lördagen den 6 april 2019 kl 11.00
Plats: Hellstedtsgatan 7, Göteborg, spårvagn 3 eller 9 till Chapmans torg.
Anmälan till ordförande Marie Blomqvist, tel 0709 92 08 28, blomqvistmc@yahoo.se.
Vid årsmötet lämnar Anne Chaabane föreningen efter 8 år som sekreterare. 2011 blev en nystart
med utökning av styrelsen som tidigare bestått av två familjer.

Cafeet Le Snack
Anne besökte skolan varje år och 2014 stod en ny byggnad klar och cafeet Le Snack startades på
kort tid inför karnevalen i februari. Anne arbetade en dryg månad varje år t o m 2016, men det blev
aldrig en stabil verksamhet.
-Det gläder mig att ledningen insett att det krävs engagemang för att driva Le Snack, säger Anne.
Efter att ha varit stängt sedan förra karnevalen öppnade det nu med uppfräschade lokaler.

Adama, f d elev, är nu ansvarig tillsammans
med elever som går på schema

2014 Ansou, överst t v, ansvarig några månader
2016 Cire, nederst t v, ansvarig några månader

I nästan 20 år var Anne Marie De
Reijger  (sittande) sekreterare i den
holländska stiftelsen som är huvudman
för skolan. Hon besökte 2016 Le Snack
och träffade Anne Chaabane,
sekreterare i den svenska
stödföreningen 2011-2019.

Öka självfinansieringen
Skolan har flera ”kommersiella” verksamheter för att öka graden av självfinansiering.
Skolträdgården i närheten av skolan började omvandlas till en botanisk trädgård 2013. Två eruopeer
har med permakultur skapat en fantastisk trädgård med många medicinalväxter. Nu ska man också
odla grönsaker som cafeet kan använda. En svensk donator har gjort detta möjligt, men nu upphör
medlen. Från april får skolan ta eget ansvar för trädgården. Under året har skolledningen gått på
kurs för att förbereda sig. Trädgården utvecklas både för undervisning och inkomstmöjligheter.
I slutet av 2017 stängdes internetcafeet eftersom de flesta har smartphones. Men kopiering och
dataredigering är den största inkomstkällan.

Stödföreningens resultat 2018
Föreningen bidrog under året med 88.500 kr, 68.000 kr var pengabidrag. Försäljning av brickor gav
en vinst på 11.000 kr och sömnadsprodukter från skolan 9.500 kr.

Bli gärna månadsgivare
På hemsidan www.kafountine.se finns all information. Där kan du också se produkter till
försäljning. Gå gärna med i Facebook-gruppen satang jabang.
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