Vad är Vätterbygdens Gambiaggrupp?
Vätterbygdens Gambiagrupp är en fristående
biståndsförening inom den rikstäckande
organisationen; Gambiagrupperna. (GG) Allt
arbete inom vår förening sker frivilligt och
ideellt. De löpande uppgifterna sköts av en
styrelse som väljs för ett år i taget.

Varför Gambia?

Arbete med läsförståelse

Gambia är ett av världens fattigaste länder och
ligger i västra Afrika. Utvecklingen går mycket
långsamt pga. den låga utbildningsnivån.
Vad har Vätterbygdens Gambiagrupp
sponsrat genom åren?
Vi har byggt ca 55 klassrum inkl.
bespisningskök och toaletter. Vi har bekostat
skolutvecklingsprojekt i form av lärarfortbildning, medverkat till införandet av ett
modernt läs- och skrivinlärningsprogram samt
gjort inköp av gambiatillverkade skrivtavlor.
I byn Changai sponsrade vi ett
byutvecklingsprojekt under 6 år. Detta
omfattade bla. byggnation av en skola, med
både bespisningskök och toaletter. Utbildning
av både kvinnor och män i byggteknik och
användande av nya odlingsmetoder och
införande av nya grödor. En grupp utsedd av
byn gjorde en studieresa till Senegal.

Hur arbetar vi?
Vätterbygdens Gambiagrupp samlar in pengar
till egeninsatser för biståndsprojekt i Gambia.
En egeninsats utgör 5 % av totalkostnaden för
ett projekt. Den är en förutsättning för att Sida
och liknande biståndsorgan skall bidra med de
resterande 59 %. Vår ambition är att behoven i
Gambia skall styra vår sponsring.

Vätterbygdens Gambiagrupp.
Gruppen har medlemmar i huvudsak från
Vätterbygden och arbetar mestadels lokalt. Vi
behöver ständigt nya medlemmar.
Vill du veta mera om oss eller stödja oss?

Vad sponsrar vi nu?

Besök gärna vår hemsida:

Världens flyktingproblem. Unga i Gambia luras
att fly till Europa trots att de aldrig kan få
flyktingstatus. GG arbetar aktivt med att ge
gambiska ungdomar en möjlighet till försörjning
så att de skall KUNNA stanna i sitt egna land.
Detta arbete stöder vår grupp.

http://www.gambiagruppen.se

GG-s arbete med att stärka ”hållbar”
konsumtion och produktion i Gambia är ett
annat område som vår grupp stöder.

Du kan nå oss även på på telefon: 070 264 817
eller mejla oss:
jbmormor@gmail.com
Medlemsavgiften är 400 kr per år
Bankgiro 171-9699

