Verksamhetsberättelse 2018
Stödföreningen Kafountines vänner
Föreningen är en ideell föreningen med syfte att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för
kvinnor i Kafountine i Casamance, södra Senegal, genom insamlande och överföring av pengar
samt försäljning av produkter från skolan.

Nationell examen, CAP
Under läsåret hade skolan 106 elever i tre årsklasser samt några i enbart matlagningsklasser.
En nyhet under året var att Satang Jabang tillsammans med två andra närliggande skolor ordnade en
förberedande examen i matlagning inför det nationella provet. Alla sex elever klarade detta. Senare
deltog fem av dem i prov för nationellt diplom, CAP, och två blev godkända.
Dessa hade i tidigare skolgång fått de kunskaper i engelska och matematik som krävs.
Skolans mål är att ge unga kvinnor med ringa skolgång möjlighet att lära sig ett yrke. Många kan
inte läsa och skriva. Samtidigt vill några ta en nationell examen. Skolan saknar dock lärare
tillräckligt kvalificerade i engelska och matematik för att förbereda för denna.

Examen
Den 24 juli utexaminerades 4 elever i sömnad, 6 i matlagning och 3 i enbart matlagning.

Förberedelse för yrkeslivet
Satang Jabang är en av två yrkesskolor i regionen som 2017 inbjöds att delta i regeringens satsning
på att förbereda eleverna inför yrkeslivet och eget företagande. Det innebär också nya arbetsformer
med elevmedverkan, APTE (Amelioration des Performances de Travail et d Entreprenariat au
Senegal).
Under en vecka i november 2017 fick regionens skolledare information om detta program som
infördes 2017-18. Sex lärare har deltagit i flera kuser för att kunna utbilda i programmets 10
moduler. Den första kursen var en vecka lång och all vidareutbildning är betald.
Skolledningen är mycket entusiastisk och införde genast två timmar per vecka för årskurserna 1-2.

Årets resultat
Föreningen bidrog i år med 88.500 kr jämfört med 81.000 kr 2017. Vi fick 68.000 kr i pengabidrag.
Vinsten av försäljning av brickor blev 11.000 kr och 9.500 kr av sömnadsprodukter från skolan.
Bidrag:
2018 – 68.000 kr
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
Pengarna går direkt till skolans budget.

Brickor
Skolan väljer tyg till brickorna i storlek 20 x 27 cm och de tillverkas i Nybro. De säljs av

styrelseledamöterna. Pris 180 kr.
Försäljningen av brickor har givit vinst:
2018 – 11.000 kr
2017 – 10.000 kr
2016 – 8.700 kr
2015 – 10.000 kr
2014 – 6.500 kr

Textil
Så här ser utvecklingen ut:
2018 – 9.500 kr
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
Stiftelsen, som är huvudman för skolan, har regelbundna Skype-möten med skolledningen. Vi får ta
del av anteckningarna. Två representanter från respektive styrelse hade Skype-möten den 13 mars
och 10 oktober. Vid årsmötet utsågs Stephen Croall till kontaktperson med stiftelsen.
Stiftelsen lyckades under året samla medel till nybyggnad av klassrum. Skolans byggnader är slitna
efter 20 år. I slutet av året revs en byggnad, som används för juicetillverkning, för att ge plats.
Två representanter från stiftelsen deltog i årsmötet i Kafountine i januari.

Kontakt med skolledningen
Flera styrelseledamöter har besökt skolan under året. Vid årsmötet i april utsågs Marita Sundgren
till kontaktperson med skolledningen. Inför varje styrelsemöte försöker hon via e-post få
information på engelska från Ousmane Sonko.

Cafeet Le Snack
Från den 15 januari 2018 var Moa Gunnarsson volontär och arbetade framför allt med cafeet. Under
karnevalen i februari arbetade hon tillsammans med den andra volontären Linnea Sahlström.
Därefter stängdes cafeet och öppnade först i februari 2019. Skolledningen anser att man inte har
möjlighet att låta skolkökets lärare leda verksamheten, vilket båda föreningarna föreslagit.
I slutet av året framkom det att ledningen insett att cafeet inte kan drivas utan dess engagemang.
Styrelsen anser i likhet med holländska stiftelsen att cafeet är en utmärkt praktikplats, i synnerhet i
samband med det nya ämnet, APTE.

Engelska och volontärer
Tre månader från den 15 januari 2018 sköttes undervisningen i engelska av volontären Linnea
Sahlström. Marita Sundgren i styrelsen håller kontakt med volontärerna. Hon försökte få fram en
kursplan, men skillnaderna i kunskapsnivå är mycket stora. Abdolaye skötte undervisningen resten
av året. Skolan sökte medel för att kunna anställa en professionell lärare.

Sex och samlevnad
Styrelsen har under flera år drivit frågan om modernisering av undervisningen. Våren 2017

medverkade amerikanskan Jill Petenbrink-Dieme vid lektioner på skolan. Hon blev sedan helt
upptagen av öppnandet av Senegal Health Institute. Det var ingen kontakt mellan Jill och skolan
under 2018. Iden om work shops på kliniken genomfördes inte.

Fruktträdgården
Styrelsen har två speciella projekt, Le Snack och fruktträdgården. Den ligger vid infarten till byn
och ledningen anser att den utsätts för stöld och därför inte ger önskad inkomst. Styrelsen avvisade
förfrågan att bekosta ett hus för en trädgårdsarbetare. Senare påbörjades bygget med egna medel.
Samtidigt fick apelsin/mandarinträden en insektsattack.
Vi fick inte någon kontakt med Miguel som 2016 anlade grönsaksodling med permakultur med
hjälp av medel från föreningen och en turkisk organisation. Vid årsmötet i Kafountine rapporterades
att permakulturen knappast syns och skjulet som byggdes förfaller.

Den botaniska trädgården
Bakom skolan låg fram till 20013 skolträdgården. Från det året omvandlades den till en botanisk
trädgård under ledning av Carlos från Spanien och Miguel från Portugal (Artoasis) med medel från
en svensk donator. Efter två år ordnades de första besöken och kurserna i permakultur. I slutet av
2015 invigdes trädgården.
Under 2018 sades avtalet mellan skolan och Artoasis upp. Donatorn gav medel till ett sista år för
överlämnande och färdigställande av bl a laboratorium och hönshus.
Under året har skolledningen gått på kurs en gång i veckan för att kunna driva trädgården vidare.
Den ska både ge inkomst och vara en del i undervisningen. Under året påbörjades anläggningen av
en grönsaksodling och man skaffade höns. En av skolans lärare, Salomon, är utbildad i permakultur
och driver undervisningen.

Internetcafeet stängdes
Eftersom de flesta numera har smartphones stängdes Cybercafe i slutet av 2017. Lokalerna hyrs ut
till det lokala biblioteket.
Kopiering och dataredigering är fortsatt den största inkomstkällan för skolan.

Sömnadsprodukter
Några i styrelsen formulerade på hösten en beställning. Vid årsmötet fick styrelsen en ledamot som
besöker Kafountine en längre tid och kan ta hem många produkter. Nyhet under året var små börsar.
Lagret överfördes från sekreteraren till ordföranden i Göteborg.

Container och kermesse
I början av året fick skolan produkter via en container till Gambia. Dels utrustning som skolan
önskar till skolkök och cafe, patroner och kopiepapper. Vi samlar också leksaker, kläder m m för
skolans loppis, kermesse, som brukar anordnas i mars/april.
I år väntade man på produkter från Holland och containern dröjde. Därför hölls loppisen först i juli,
efter Ramadan. Vinsten blev 1.700 kr.

Information
Hemsidan fick en ny förstasida som anpassades till Facebook-sidan. I övrigt förnyades hemsidan
bara med bilder på produkter till försäljning.
Nyhetsbrev via e-post skickades i oktober och december.

Samarbeten
Det blev ingen kontakt mellan Satang Jabang och skolan Fandema i Gambia under året. Inför
årsmötet i Kafountine i januari 2019 föreslog styrelsen representanter för den holländska stiftelsen
att besöka skolan.
Under flera år har föreningens årsmöten hållits på Lilla Hyltan utanför Falkenberg hos Eva Ohlsson
och Theodor Lindgren. Då har Eva berättat om sin organisation Acting for change som stöttar en
kvinnoorganisation i Kafountine. Amy Diatta, en av skolledarna, är sekreterare. I december träffade
tre styrelseledamöter organisationen för att mer formellt diskutera ev samarbete. Man hittade dock
inga samarbetsprojekt.
Den 8 januari 2019 avled Eva Ohlsson hastigt. Marita Sundgren ordnade vid sitt besök på Satang
Jabang i januari en minnesstund för Eva.

Årsmöte och styrelse
Årsmötet hölls den 14 april 2018 på Lilla Hyltan utanför Falkenberg. Eva Ohlsson och Theodor
Lindgren upplät lokal och husrum åt deltagarna. Vi fick beskedet att det var sista gången eftersom
B&B verksamheten skulle säljas.
Anne Chaabane meddelade att hon avgår vid årsmötet 2019, då efter 8 år som sekreterare. En del av
hennes arbetsuppgifter fördelades på andra under året.
Styrelsen fick följande utseende
Marie Blomqvist, ordförande, omval
Anders Olofsson, kassör, omval
Anne Chaabane, sekreterare, omval
Stephen Croall, omval
Marita Sundgren, omval
Ronja Möller, omval
Elisabeth Iggström, nyval
Helena Holmgren, nyval
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Karolina Jeppson, sammankallande och Jenny Ljunggren.
Stephane Kunegel omvaldes till revisor.
Styrelsen har haft 9 möten under året.

Slutord
I styrelsen har vi ofta förvånats över att ledningen inte ser sambanden mellan sina
”kommersiella” aktiviteter. De som ge skolan inkomster. Nu är det glädjande att man ska odla
grönsaker i anslutning till botaniska trädgården och använda dem i cafeet, Le Snack.
Le Snack har målats om och ser nu ut som en restaurang och öppnas till karnevalen i februari 2019
med en f d elev som ansvarig och med ett schema för deltagande av elever.
Sex av de 15 lärarna har gått kurser under året inom ramen för regeringens nya program som
inkluderar material och nya arbetssätt. Det betyder med säkerhet pedagogiska framsteg.
Vi uppskattar att man ger kvällskurser i data och engelska för bybor.
Februari 2019

Marie Blomqvist, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekreterare, Stephen
Croall, Marita Sundgren, Ronja Möller, Elisabeth Iggström och Helena Holmgren.

