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Stichting af Jochnick Foundation  och en enskild bi-
dragsgivare har varit våra huvudbidragsgivare under 
2013. Utöver dem har våra företagspartner, enskilda 
individer och företag med flera stått för finansieringen 
av verksamheten med ibland mycket stora belopp. Vi 
tackar förstås också våra trogna medlemmar som har 
stött verksamheten med små och stora bidrag.	


National Oil Company, NOCAL, har gett stipendium till 51 
studeranden vid TC, så att de kan studera nio månader och 
därefter vara klara för arbete.	


!

Skolåret 2013/2014 har varit ett tufft år. Att driva två 
skolor med så många elever kräver hårt arbete med 
insamling och det är svårt att hitta pengar för lärarlö-
ner. Vi uppmuntrar fortfarande alla att titta i plånboken 
om det finns ytterligare möjligheter att investera i Libe-
rias framtid.	


Insamling i Monrovia	


Man kan tycka att det borde gå att hitta pengar också  i 
Liberia. Vad sägs om att Utbildningsministeriet finan-
sierar skolorna? -Nej, de har inte råd! Men 35 000 
USD har i alla fall skickats över efter år av väntan.  

Sida i Monrovia hade lovat att arrangera ett insam-
lingsseminarium dit olika departement, företag, organi-
sationer och enskilda skulle bjudas in. När Sida hoppa-
de av tog LDA-Liberia hand om saken på egen hand. 
Tyvärr kom endast ett fåtal till seminariet och resultatet 
blev mycket magert,  3 000 USD från en affärsman, 
Mr. Benoi Urey, och, som bilden här intill visar, spons-
ring från NOCAL av elever på Technical College.	


Lois Hemgren  
Genrealsekreterare  

Nyhetsbrevet	

Nr 2, juni 2014	
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Trampolin Arkitekter 
www.trampolin.se

Journalist Mats Wigardt 
www.matswigardt.se

Glad sommar, kära LDA-vänner	

Vintern och våren har äntligen gjort sitt med kyla, snö, regn och blåst. Nu är sommaren på väg och vi 
vill passa på att önska er alla en jättetrevlig och solig sommar. Vi vill också tacka alla som bidragit 
till lärarlöner och annan verksamheten i våra två skolor, Grassfieldsskolan och Technical College. Ni 
har möjliggjort att eleverna kunde klara läsåret under 2013/2014.

Stichting of Jochnick 
www.ajjochnickfoundation.nl 

http://www.trampolin.se


Information from Liberia  
on LDA projects	

FINANCIAL PROBLEMS HIT LDA-LIBERIA	


The financial situation that has engulfed Liberia  Dujar 
Association since the pull out of donors’ support has 
had the organization in the news negatively in the last 
two months. Unpaid wages for workers at the High 
school and the Technical College for a protracted peri-
od forced workers especially instructors to go slow in 
March. The go slow action on the part of the teachers 
resulted in students of both institutions at separate in-
tervals to demonstrate on both campuses.	


PROJECT DIRECTOR CALLS FOR HELP	


The project Director of Liberia Dujar Association has 
called on all those interested in the development of the 
youths of Liberia to see reason in sponsoring the Te-
chnical College. Mr. Dennis Toe made the call recently 
when he appeared on a local radio station Talk Show. 
He said everybody in the country including the Go-
vernment has stressed the importance of technical 
education in Liberia but little or nothing is done to 
support it. Mr. Toe said that if the current brain-drain 
in technically inclined Liberians is to be addressed, 
then technical education needs to be given foremost 
attention.  He pointed out that Liberia is part of the 
global world and the world evolves around technolo-
gy, hence, the need for everybody to give support to 
technical education especially with the pouring in on 
several concession companies coming to Liberia for 
chiefly mining and oil purposes.	


LDA HIGH SCHOOL, GRASSFIELD	


12 graders of Dujar High School (Grassfield) numbe-
ring 100 of them have completed the writing of the 
West African Senior School Certificate (WASSCE) in 
Monrovia. The exams which are in their second year 
running in Liberia are administered to schools that 
perform better in the general West African Examina-

tion Council administered annually to all 12 graders of  
Liberia. 	


Meanwhile, the Principal of the school Mr. Moses 
Mady-uu, has expressed optimism that his students will 
perform better again in this year WAEC Exams. He 
said he’s optimistic because the students are well pre-
pared in the midst of circumstances by the teachers to 
do better. He furthered that the school is noted for do-
ing well in the exams and will continue on that path 
until some of its student can ascend to the Division1 
level.	


TECHNICAL COLLEGE	


The first semester for the 2013-14 academic year of the 
Technical College is to be closed by the end of May. 
The semester which began in November 2013  marred 
with Instructors go slow for delay in their payment of 
salaries. However, the college had an enrollment of360 
students. The statistics from the office of the Dean of 
Admission shows that there is 64% of female enroll-
ment. (forts.)	

 

��� 	


F.d. handläggaren på Sida hedras genom att ge namn 
åt en av avdelningarna på Technical College.	
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KGM Datadistribution AB 
www.kgm.se

ADSERVIO 
c/o KGM

Susanne Lindgren AB 
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Lantbruksundervisning på Technical College 	


The Agricultural Department of the College has em-
barked on the small-scale breeding of pigs at the Col-
lege. According to the Dean, Aaron Blackie, the De-
partment is keen on teaching the students on how ani-
mal production is done with the introduction of the 
piggery. He said besides the piggery, the students are 
engaged in crops multiplication at the farm of the De-
partment some 8 miles from the main campus.	


��� 	


The Liberia Dujar Technical College and the National 
Oil Company of Liberia have reached an agreement 
for the College to train 51 high school graduates and 
drop-outs. The agreement allows the students to be 
trained for a period of nine months to be certificated at 
the end of the training. The College has received  
$15, 000.00 USD to carry out the program.	


Signed:	

The management team  of LDA -Liberia  

Different Departments	

The Agriculture department of the Technical College 
train in both degree and Certificate Programs with Sep-
arate demonstration being carried out.There are several 
sites for the agriculture department with Crops being 
planted. The support from Nocal enables the Agricul-
ture department to  also purchase 60 Chicks and 5 Pig-
lets that are raised on the campus.	


Nocal will hope to incraese the number of students the 
next term, according to Mr.Jesse Pardmore, Agent of 
Nocal for the training .  !

��� 	

Nocal Agriculture students on practice at site	


!

��� 	

Making dirt bricks (betonghålsten för murning).	


!
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News from Liberia	

The Government of Liberia is experiencing short 
fall for the 3rd time in its budgetary projection. 
According to Finance Ministry officials. The short 
fall is in the tone of $73 million USD. Factors re-
sponsible for the shortfall are hard to come but it 
is believed that most of the funds that were ex-
pected to come from some public corporations as 
projected in the budget are yet to be received.  

Hur går det för eleverna 	

efter skolan?	

—Ja, det undrar man. När eleverna tagit sina ex-
amina, går de ut i samhället och söker arbete eller 
skapar kanske ett eget företag. Hur som helst, det 
finns ingen uppföljning mer än att vi ibland stöter 
på tidigare elever vid LDA High School. Vi hittade 
denne unge man på Robertsfield Int. Airport, 
RIA, vid hemresan i januari i år. 

Han gick i Grassfieldsskolan i åtta år och tog ex-
amen 2010 och fortsatte studierna på universite-
tet. Han är stolt över att ha varit elev hos LDA. 

Adama Kromah, LDA-student som nu är Immigration 
Officer och arbetar på Monrovias internationella flyg-
plats, Robertsfield.	


Hur gick det för Mapu?	

Vi berättade i förra Nyhetsbrevet om kvinnan som stu-
derade till sjuksköterska vid Technical College.	


Manpu (Abigail Kissic) was born unto the union of 
Mr. and Mrs. Kissic on October 8, 1986, in Lofa 
County. She began her primary school in Lofa 
County and later enrolled at the Liberia Dujar 
High School Grassfield, Gardnersville.  
Like thousands of Liberian girls, Manpu Kissic ‘s 
education was disrupted by the long Liberia civil 
war. As a result she lost years of schooling, leaving 
her with few viable options to build a decent futu-
re for herself. 
She was faced with lot of financial difficulties du-
ring her primary and secondary education. Ho-
wever, Manpu enrolled at the Liberia Dujar Tech-
nical College but due to poor parental back-
ground, her status at the College is not financially 
guaranteed. 
Many times, friends were her source of income. 
During her first year at the college, the young man 
who was helping her died just three weeks after 
she started school. She got frustrated and disap-
pointed.  
Liberia Dujar Association understood her situa-
tion and allowed Manpu to continue her educa-
tion free of charge.  But due to the financial cir-
cumstances in the organization, it is not possible 
to continue the free education she receives at the 
college. 
We would greatly appreciate if someone would 
come to the aid of Manpu with a scholarship to 
enable her continue her studies. USD 185:- would 
do for a scholarship. !
Avgiften för en termin på TC är 185 USD.	
!
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En stark kvinna	


Madam Mary E. Broh, Director of GSA 
(General Services Agency) 

En av Liberias ”Iron Ladies” i Liberia heter 
Madam Mary Broh. Hon har visat detta på 
olika sätt.  Den korta stund jag hade nöjet att 
lära känna henne var mycket givande. Hon 
öppnade dörren för LDA i Liberia att komma 
nära andra bidragsgivare som annars ingen 
av oss kände till.  

!

!
!
Mary var en gång i tiden borgmästare och tog 
hand om Monrovia och såg bland annat till 
att alla sopor som låg i stora högar på gatorna 
togs bort. Många har respekt för henne me-
dan andra, självklart, ogillar henne för vad 
hon står för. Idag är hon Director General for 
GSA (General Services Agency) som har hand 
om alla regeringens byggnader, bilar och 
andra egendomar.  

Så här sa hon när hon tog över detta arbete: 

”Protecting government assets had 
been a problem!” Gone are the days 
when our money was treated as trash 
and people used to say, “Dat govern-
ment car” when they take the cars 
home for their own purposes. They 
never cared; forgetting to know that 
the money used to purchase the cars 
was coming from our pockets”. 

Många liberianer tycker hon är för tuff och 
svår. Men vad som behövs i ett land som Li-
beria är just tuffa kvinnor, som har förmågan 
att säga ifrån. Hennes slogan går så här: 

“Don’t change so people will like you, 
be yourself and the right people will 
love the real you”. 

Lois Hemgren 

!
!
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PO Sporrong Ark MSA 
po.sporrong@telia.com

!! Tranås Resebyrå 
0140-37 50 10 



Ordföranden har ordet.	

!

!   Hans Juhlin, ordf. 
!
Efter år av terror, inbördeskrig och diktatur, reser sig 
nu Liberia och börjar på nytt, bokstavligen. Förlusten i 
människoliv har varit fruktansvärd. En stor del av be-
folkningen dog i strider eller våldsdåd. Nu växer en ny 
generation upp. 
Alla dessa unga människor måste få utbildning och 
lära sig att läsa och skriva. De måste få lära sig att 6 
dollar plus 7 dollar är 13 dollar, så att de får rätt tillba-
ka av en försäljare.  
De behöver även lära sig vad demokrati och mänskliga 
rättigheter innebär. 
Men detta räcker inte för att bygga upp ett land. Den 
nya generationen måste även få yrkeskunskaper i alla 
de yrken som finns i ett samhälle. 
Det är här Liberia Dujar kommer in i bilden. Liberia 
Dujar, Liberia Vakna, driver f n två skolor. Grassfield-
skolan är en grundskola och gymnasium, och den and-
ra, Technical College, motsvarar det tekniska pro-
grammet med ett påbyggnadsår i Sverige, det vi tidiga-
re kallade gymnasieingenjör. Dessutom undervisar 
man i jordbruk och det utbildas t ex sjuksköterskor. !

Demonstration av sjuksköterskeutbildningen på 

!!!
Under de år skolorna varit verksamma har över tio tu-
sen elever genomgått utbildning. 
Mycket är helt olikt det vi är vana vid i västvärlden. För 
oss är det en självklarhet att en lampa tänds, när man 
trycker på strömbrytaren. Det är det inte här nere. Sko-
lorna måste själva producera sin elström med egna die-
selgeneratorer. Dieselbränsle är en av de största ut-
giftsposterna för att kunna driva lab-salar och datorer.  
Lärarna måste få lön, eleverna måste få böcker och ma-
teriel. Byggnader måste underhållas och drivas.  
Den absolut viktigaste förutsättningen för att bygga 
upp ett land, är utbildning. Det är här Du kommer in 
som hjälpare genom Ditt bidrag. Varför inte ge ett bi-
drag varje månad? De flesta av oss betalar våra räk-
ningar via datorn. Varför inte lägga till en eller ett par 
hundralappar varje månad till vårt 90-konto?  !
Hans Juhlin 
Styrelseordförande 
Liberia Dujar Association !
Visste Du att i en svensk grundskola kostar 
varje lektion 70:- kr/elev, eller för en klass på 
30 elever 2100:- per lektion. I Liberia Dujar 
räcker 70:- för en lektion för en hel klass. Var-
för inte bidra med ett antal lektioner till sko-
lan? Eller, stödja en namngiven elev, som Du 
kan ha kontakt med och följa genom skolan? 

Vi belönar givetvis din insats med ett diplom. 
Kontakta oss gärna med ett e-mail till  
info@liberiadujar.org.	
!

!
Technical College	


!
!
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Brev från en trogen medlem 

Anita Sundin, medlem sedan 2005 

!
Vintern 1965-66 hade jag förmånen att få besöka Libe-
ria. Min bror, Sören Lagergren arbetade för Lamco i 
Liberia. 

För mig var det en fantastisk resa, ett spännande även-
tyr. Mina föräldrar och jag lämnade Arlanda när det 
var 20 grader kallt. Vi landade på Robertsfield i 20 
graders värme. Vindar från Sahara, den s k Harmat-
tan, svepte skönt över Liberia med osynliga sandmoln, 
som fångade upp fuktigheten och gav behaglig värme. 

Tillsammans med min bror träffade jag och pratade 
med människor i Nimba, i deras hem, på marknaden 
och på andra platser. Jag kunde inte låta bli att bli 
medveten om skillnader i  levnadsvillkor mellan oss 
turistande svenskar och de flesta liberianer. Många av 
dem vi träffade var glada om de hade mat för dagen. 

En sak fick jag helt klart för mig när vi träffade männi-
skorna där, och det var att alla liberianer önskade att 
deras barn skulle få gå i skola. Lamco hade en skola i 
Nimba som var öppen för barnen till de anställda. Men 
alla föräldrar, även de som inte arbetade för  företaget, 
ville få in sina barn i skolan. Jag tror inte att det fanns 
någon annan skola där. Alla människor vi träffade var 
medvetna om att utbildning och kunskap är viktigt och 
kan ge en bra framtid. 

När jag genom min brorsdotter kom i kontakt med 
Liberia Dujar Association år 2005 blev jag glad för att 
det just var utbildning det satsades på. Under de år jag 
varit medlem har jag känt glädje i att få vara med och 
stödja utbildningen i Liberia. 

Det känns viktigt och det vill jag gärna fortsätta med! 

Vänliga hälsningar 

Anita Sundin !

Radiohjälpens stöd till LDA!

Literacy Program för barn som inte går i skolan	


!
LDAs Grassfield School ligger i Gardnersvilles 
kommun. Sedan 2006 har kommunen påmint LDA 
om att inte glömma att starta ett ”Literacy and 
Adult Educational Program” där. Efter att ha blivit 
påminda varje år om program för flickor, ansökte 
LDA via Musikhjälpen genom Radiohjälpen om 
stöd till detta sedan länge diskuterade och efter-
längtade läs- och skrivkunnighetsprogram för flic-
kor i åldrarna 7-19 år. Ansökan beviljades, 75 
flickor antogs och 2013 startade kurserna. Emel-
lertid blev det ett visst bortfall beroende på att 
några flyttade, några blev sjuka och andra för-
svann av andra skäl. Men 68 flickor genomgick 
ändå utbildningen.!

Programmets andra år har nu börjat och nu har 
100 flickor och 50 pojkar antagits till kurserna. 
Pojkar som inte har tillfälle att gå i skola ville ock-
så omfattas av programmet. Jämställdheten skul-
le heller inte uppnås, om vi endast tar i flickor i 
kurserna. Pojkar måste ha samma rätt till utbild-
ning som flickor. Programmet löper från maj 2014 
till juni 2015.!

!

"  
!
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NOTISER
!
Glöm ej medlems-
avgiften	

Ni som känner på er att ni 
inte betalt medlemsavgif-
ten, snälla, gör det sna-
rast. Det betyder mycket i 
vår ansträngda situation.	


Enskild medlem: 300 kr.	

Familj: 500 kr.	


Glöm ej ange namn och 
adress!

!
Vår praktikant slutar 
Jag vill bara tacka alla för min tid 
här på Liberia Dujar Association. 
Det har varit otroligt lärorikt och 
jag har lärt mig mycket om hur en 
liten organisation kan göra en stor 
skillnad. Jag har också lärt mig 
mycket om Liberia och hoppas kun-
na resa dit i framtiden. Jag vill 
tacka Lois i synnerhet för allt, jag 
har lärt mig mycket från henne och 
har haft en väldigt trevlig tid här 
på LDA. Tack och glad sommar till 
alla LDA-medlemmar! 

Hannah Werling

!
KALLELSE	


Årsmöte 9 september  
kl. 18.30 på kontoret	


Götgatan 22A	

Vi ska gå igenom sedvanlig redo-

visning och välja ny styrelse. 	

Förslag på styrelsekandidater tas 
tacksamt emot; bl a ska ny ordfö-

rande väljas.	

Och så tittar vi på verksamheten 

och diskuterar den, förstås.

LDA vill särskilt tacka 	
 Vår websida:	
      
följande personer för 	
 Det har varit problem med vår	
        
deras generösa bidrag:	
 websida, men nu är den igång	
       
Niels Pedersen	
 igen och den är uppdaterad,	
                  
Yvonne Tillman	
 förnyad och bättre än någonsin,	
                
Rikard Roström	
 kolla själva:	
               
Anita Sundin	
 www.liberiadujar.org	
                    !
!
Liberia Dujar Association-
Sweden	

Götgatan 22A	

118 46 Stockholm	

Tel: 08-158300	

Plusgiro 90 1847  4	

info@liberiadujar.org	

www.liberiadujar.org	


!
Medverkande i detta nyhetsbrev:	

Text: Lois Hemgren	

Textredigering och layout: 	

Per Hemgren	

Tryck: Edsel Smith, Macsupport	
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SN Brussels Airlines 
www.brusselsairlines.com 

Per Hemgren Ark. SAR/MSA 
www.brygghusetarkitekter.se

Macsupport 
www.macsupport.se
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