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Kära LDA- vänner!
Vi önskar er alla ett bra 2015 och hoppas ni har haft en god jul och en skön början av året!
Vi vill tacka alla som har varit med och stöttat LDA trots alla svårigheterna vi fortfarande
går igenom. Och tack alla ni som givit en extra julgåva eller bidragit till vår insamling till
kampen mot ebolaepidemin i Liberia. Att problemen minskar tror vi beror på att befolkningen själva deltar i ebolaarbetet. LDAs elever, personal och verksamhetsledning bidrar
exempelvis med information, städning och disinfektion. Skolorna måste saneras innan vi
kan ta emot eleverna nu när skolorna ska öppnas igen i februari.
Bekymren är dock många och det största är det ekonomiska. Vi är fortfarande tackamma
för varenda krona som kommer in i kampen mot ebolan. Fortsätt gärna att hjälpa oss att få
ihop pengar till detta oerhört viktiga arbete. Vi måste ju få ner smittofallen till noll, annars
blossar ”elden” upp igen. Här är det verkligen relevant med nolltolerans!
Ebolaepidemin i Västafrika drabbade Liberia värst av de tre drabbade länderna. Alla skolor stängdes på grund av viruset. Men i dagarna är de på väg att öppnas igen.
Lois Hemgren
Generalsekreterare

Insamlingskonserten mot ebolan
gav mer än
50 000 kr

  

På Luciadagen den
13 december medverkade LDA vid en
konsert i Immanuelskyrkan för insamling av medel till
bekämpning av
ebolaepidemin. Läs
mer på nästa sida.
Immanuel  Gospel  under  ledning  av  Nina  Tellander  sjunger  inför  cirka  120  konsertbesökare  
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Insamlingskonserten
I skrivande stund har mer än 50 000 kr
strömmat in, men det fortsätter att komma
in på kontot, så vad slutsiffran blir får vi
se senare. Pengarna går oavkortade till Läkare Utan Gränser samt lokala grenen av
LDA i Liberia.
På initiativ från Patrick Amofah, Vida Attah, Kwame Peprah, Ebenezer Twumasi,
alla från Ghana, arrangerade LDA tillsammans med Immanuelskyrkan en insamlingskonsert för ebolabekämpning i Liberia,
Sierra Leone och Guinea i Västafrika.

Mingel och LDAs informationsbord

Konserten hölls på självaste luciadagen den
13 december med Mrs. Hanna Akuffo som
konferencier. Hanna guidade oss genom
konsertens alla avdelningar, där musiken
framfördes med stort glöd och skicklighet
(som vanligt) av Immanuel Gospel och Immanuel Brass. Läkare Utan Gränsers Dr.
Bernadette Gergonne berättade om deras
arbete och framgångar i Västafrika, ambassadören för Nigeria H.E. Benedict Onochie
Amobi och ambassadören för Zambia H.E.
Reverend Edith Mutale tackade för initiativet och talade om vikten av kampen mot
ebola.

Hannah Akuffo

Mot slutet av konserten togs kollekt, vilken
tillsammans med insatta medel på kyrkans
plusgirokonto till den 31 december har givit
dryga 50 000 kr. Vi tackar alla bidragsgivare
och medverkande för deras hängivna deltagande i kampen mot ebola.

Immauel Brass spelade tillsammans med Immanuel Gospel.

Dr. Bernadette Gergonne från Läkare Utan Granser

Från vänster: His Excellency ambassadör for Nigeria Benedict
Onochie Amobi, Joacim Isberg från Immanuel Brass, Nina Tellander, ledare för Immanuel Gospel,
Dr. Bernadette från Läkare Utan Gränser samt
H.E. Reverend Edith Mutale, ambassadör för Zambia

  

2	
  	
  

The re-opening of schools in Liberia
its school. The Principal Moses Madyuu, announced that our school will do everything possible to keep to the schedule.
He is however, calling for assistance to the
school to help get preventive materials to combat the Ebola virus from getting to the students
that will be in the school. He noted that it is
important that people of good will extend helping hand to the to the Dujar School during this
crisis to save the students.
Dennis Toe
Project Manager,LDA-Liberia
LDA Technical College

The Government of Liberia has announced the reopening of schools with immediate effect. According
to a pronouncement on State Radio on the 2nd of
January 2015, preparations are to begin from the 12
of January for classes to begin on the 2nd of February.

Fadderbarnsprogram

Schools in Liberia have been closed since July of
2014 following an out-break of the deadly Ebola
virus that has ravaged the country leaving more than
2000 persons dead. This has forced schools to be
closed beyond their scheduled opening time in September, 2014.
But the re-opening schedule pronouncement has
been received with mixed reactions from several
sectors of the educational landscape of the country.
Several people, mostly parents of private
schools, are contesting that the time given is short
for adequate preparations to re-open schools. Some
private institutions are also complaining that there
are some technical details that cannot be met before
the date given. Hence, the proposal of March as the
alternative date.

Skolklass i Grassfield School

Båda LDAs skolorna, Grassfield och TC, yrkesutbildningsskolan behöver faddrar. Du kan
välja själv vilken av skolorna du vill stödja.
Som Fadder betyder det att du har kontakt med
ett barn genom brevväxling/bild utbyte för att
följa upp elevens uppväxt och hur det går med
studier. OBS! Pengarna du sätter in på LDAs
konto samlas i en pott som går till alla barnen
Also, there are concerns among some parents about på skolan, alltså inte endast till ”ditt” fadderthe presence of the Ebola virus in the
barn. Anledningen är att vi inte vill ha några få
try. Thus, care and precautionary steps need to be
barn som får mer privilegier än andra barn. Det
put in place to prevent the reappearance of the virus. måste vara lika för alla. Att bli fadder innebär
att man får en närmare personlig kontakt med
Meanwhile, Liberia Dujar High School said it will
comply with the time set by Government to re-open en elev!
Ditt engagemang betyder mycket! För mer information ring 08-15 83 00 eller skicka e-post
till info@liberiadujar.org.

Rikard	
  Roström	
  
Enskild	
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NOTISER
Medlemsavgift

Du kan få Nyhetsbrevet digitalt
För att minska våra kostnader, vår arbetsinsats
och miljöpåverkan vill vi skicka nyhetsbrevet
via e-post till så många som möjligt. Skicka din
e-postadress till info@liberiadujar.org så får du
ditt nyhetsbrev den vägen i stället.

Medlemsavgiften för 2015 är fortfarande
300 kr för enskild medlem och 500 kr för
familj.
Glöm ej att ange avsändare!!!!!

Plusgiro 90 1847-4
LDA måste flytta kontoret

Stöd oss, genom att skänka

Liberia Dujar Association hyr sina kontorsrum
tillsammans med andra organisationer nära
Slussen i Stockholm på ett s.k. rivningskontrakt. Nu avser fastighetsägaren Einar Mattsson att renovera huset, och vi tvingas flytta ut i
september i år.

AKTIER
I stället för pengar
till Liberia Dujar Association
så blir det skattefritt
och hela beloppet går till vårt arbete för utbildning
och flera flickor kan gå i skola.

Finns någon som kan bjuda oss på

ett gratis kontorsrum?
	
  

Informationskväll med liberiansk mat!
Den 2 februari kommer LDA att ordna en informationskväll om
fattigdom, rikedom och utveckling och vad ebola har bidragit med i
dessa ämnen. Föreläsaren är Stefan de Vylder, nationalekonom och
författare till mängder av böcker och artiklar. Denna informationsverksamhet får stöd av Forum Syd. Under samma kväll kommer vi
att diskutera synpunkter om hur LDA ska drivas och dess framtid.
Vi kommer att servera Liberias ”Country Chop”. Maten kommer att
bestå av Palmbutter och ris, fufu och Peppersoup. Avgift 100 kr för
vuxna och 50 kr för barn. Du kan ge mycket mer som vi gärna ta
emot. För att veta hur mycket mat som ska lagas, ber vi er anmäla
er till mötet och träffen senast 29 januari.

Detta är FUFU!

	
  

Liberia Dujar Association-Sweden
Götgatan 22A
118 46 Stockholm
Tel: 08-15 83 00
Plusgiro 90 1847 - 4
info@liberiadujar.org
www.liberiadujar.org
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Medverkande i detta nyhetsbrev:
Text: Lois Hemgren, Dennis Toe
Textredigering, foto och layout:
Per Hemgren
Tryck: Edsel Smith, Macsupport
Utskick: Thord Johansson
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Informationsverksamheten om utveckling får stöd
av Forum Syd

	
  

Macsupport	
  
www.macsupport.se	
  

	
  

