Vätterbygdens Gambiagrupp 1987 – 2017
(tidigare namn Habo Gambiagrupp)

30 år
Vår moderorganisation heter Gambiagrupperna och består av en rad enskilda
grupper som tillsammans arbetar med bidrag från Sida. Organisationer, som kan
samla in en egeninsats, just nu 10% av totalkostnaden för ett projekt, kan söka
sådana Sidabidrag.
I ovan nämnda syfte bildades vår grupp 1987 – ett samarbete mellan en
arbetskamrat vid nuvarande Hagabodaskolan och undertecknad. Redan från början
var vi 21 medlemmar i gruppen och vi har aldrig haft färre medlemmar. Vid senaste
räkningen uppgick medlemsantalet till ca 50.
Vår grupp har haft två ordförande före mig. Just nu är det min tur att leda arbetet.
2013 blev Habo Gambiagrupp en förening. Styrelsen består idag av Kristina
Gustafsson kassör, Monica Björsell sekreterare, Camilla Ericson ledamot, Birgitta
Pantzar ledamot och Barbara Johansson, ordförande och kontaktperson.

Efter 15 febr. 2015 heter gruppen Vätterbygdens Gambiagrupp.

Just nu leder alltså jag arbetet. Basen för vårt arbete är medlemsavgifterna. Men vill
man, kan man också hjälpa till med praktiskt arbete. Vi jobbar ju på många olika sätt
för att få in pengar till ovan nämnda egeninsatser.
Jag känner alla medlemmarna ganska väl och vet om jag kan ringa någon och be om
hjälp. En kan baka kakor, någon annan matbröd. En är bra på att sy, en annan är
konstnärligt lagd. En är bra på datorer, några andra gillar att stå vid ett
marknadsstånd. Varje medlem är VIKTIG på sitt eget sätt.

Genom åren har gruppen bidragit med pengar till många olika projekt.
***Nya klassrum och bespisningskök på många håll i Gambia. En helt ny skola med
två gånger tre klassrum i Njongon och en tre klassrumsbyggnad i Sinchu Njabo är
några.

***Stöd till kvinnors läs- och skrivutbildning samt till kvinnogrupper för uppbyggnad av
kvinnocenter. Bland andra kan nämnas Njau och Jamali Ganyado.
***År 2008 åtog sig vår grupp hela utbildningspaketet för kvinnor, så att man har
kunnat ordna kurser och seminarier över hela Gambia. Egeninsatsen då var 62 000
kr.
***Från 2009 till och med 2013 har vi arbetat med en av byarna i Gambiagruppernas
byutvecklingsprojekt. Namnet på ”vår egen by” är Changai, och där har genomförts
”utbildning för alla genom byutveckling”. Byns befolkning stakade ut vad man
behövde göra. Byn saknade allt när vi började. Där fanns bara en grässkola. Nu,
efter sex år, står byn helt på egna ben och tar initiativ till nya och utvecklande
aktiviteter. Medlemmar ur vår grupp har besökt byn vid tre tillfällen.
***2011 bekostade vår grupp en utbildningsresa till ett utbildningscentrum Senegal
för 12 bönder från avlägsna byar i Gambia. Vi betonade att det skulle vara lika
många kvinnor som män, men en by hade inga kvinnor att skicka. (!?!?) Annars
fungerade det bra. Denna utbildningsresa har sedermera lett till att man nu planerar
att bygga upp ett eget utbildningscentrum just i byn Changai. Det känns som en
fjäder i hatten, för byn Changai har nämligen själv tagit detta initiativ och alla
kontakter som behövs.
***Från 2014 sponsrar vi nu skolutvecklingsprojekt – läsinlärning, skrivtavlor till alla
skolor plus en lärarhandledning till dessa, plus ett utbildningsprogram för
lärarfortbildning med mera.

Du vill säkert ha reda på var pengarna till alla dessa uppdrag i Gambia kommer ifrån
och det skall du få veta nu i sammanställningen nedan.

Medlemsavgifter
Marknader och utställningar
Insamling och Lotterier – både små och stora
Försäljning av direktimporterat hantverk från Gambia
Tillverkning och försäljning av bakverk och andra ätbara saker.
Tillverkning och försäljning av en receptbok (åren 2004 – 2005)
Tillverkning och försäljning av en almanacka för 2012
Tillverkning och försäljning av främst kassar, kuddfodral med mera i afrikanska tyger

Återkommande bidrag från Rotary u-fonden
Årliga bidrag från kyrkliga syföreningar och kyrkliga gemenskapsgrupper
Enstaka bidrag från bland andra enskilda personer samt från Lions, politiska
föreningar, hembygdsföreningar, PRO och SPF med flera
Insamlingar i samband med olika händelser i livet

Ja, detta är lite om oss i Vätterbygdens Gambiagrupp.
Medlemsavgiften är 400 kronor/år.
Varje medlem får ett brev per kvartal, där man kan läsa vad vår grupp gör. Vidare får
man minnesanteckningarna från våra styrelsemöten.
Utöver alla ovan nämnda rapporter går utskick om verksamheten i Gambia eller från
Gambiagrupperna här i Sverige ut till varje medlem.
På Vätterbygden Gambiagrupps hemsida och på moderorganisationens hemsida kan
man få ytterligare information.

