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Liberia Dujar High School,” Grassfield School” ,
morgonuppställning på nymålade innergården.

Liberia Dujar Technical College,
förra året utnämnt till University College.

Hej alla medlemmar och vänner!
Året går mot sitt slut och alla gör vad de
kan för att nå sina mål i utvecklingsarbetet
trots Covid-19.Vi går mot kallare tider i
Sverige. Temperaturen kommer i oktober
att sjunka och vi kommer att se
soltimmarna minska alltmer. Många
kommer att kämpa med höga elräkningar
och man har anledning oroa sig över
utvecklingen i världen. Trots allt detta vi
önskar er en fin oktober månad.
Vi i Liberia Dujar fortsätter arbeta
hemifrån, eftersom vi sparar mycket
kontorskostnader och restid. De pengarna
behövs i vårt verksamhetsland, framför allt
när dollar står i nästan 12 kr. Detta
betyder att 100 kr inte är 10 dollar längre
utan betydlig mindre. Därför blir det svårt
att få pengarna att räcka till vad gäller
t.ex. stödstipendium för kvinnor.

Stort tack till Torbjörn Andersson och hans
fru Elisabeth Ahlström som står för
kostnaden för Hawa Keitas skolavgift (se
Nyhetsbrev nr 2) samt Rickard Roström med
familj.
Liberia Dujar Association vill tacka alla som
har bidragit med stora som små summor till
flickstipendium och även nya givare som har
bidragit under läsåret 2021/2022. Tack och
välkomna alla nya medlemmar.
Läsåret 2022/2023 har börjat och båda våra
skolor är i gång.

Lois Hemgren, Generalsekreterare

ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMARNA
Onsdag 26 oktober kl. 18.00
Välkommen till Årsmöte via ZOOM-länk.
Anmäl dig till kansliet, så skickas länken till dig via mejl.
Önskas årsmöteshandlingar, kontakta kansliet, så skickar vi.

Kära medlemmar,
Hösten är här, och det betyder förstås skolstart. Våra skolor i Liberia har startat
verksamheten för den nya terminen – vi jobbar just nu med att samla in medel för att
kunna ge stipendier så att fler pojkar och flickor ska kunna få den utbildning som så
väl behövs! Ta gärna chansen att skicka en slant för detta ändamål!
Vi väntar också med spänning på att kunna köra igång barnmorskeutbildningen på
University College och håller tummarna för att alla formella hinder sa klaras av så fort
som möjligt nu under hösten. Tillsammans med de business- och
managementutbildningar som UC startat kommer det att bli en hörnsten i
verksamheten och ge ett utmärkt tillfälle till att sprida positiv information om våra
skolor över hela Liberia!

Bertil Oskarsson,
ordförande

Examen på Liberia Dujar High School!
Vid examen har man numer på sig dessa vackra dräkter även på High School.

Examensceremonin hölls i skolans stora samlingshall.
Flickorna uppe till höger är Ms. Anthonia Farmah resp. Angel Fumba. Den senare har sponsrats från
Sverige. Nere till höger delar Project Director Dennis Toe ut certifikaten till examinanderna.

PO Sporrong Ark MSA
po.sporrong@telia.com

IBM-personalens
U-hjälpsförening
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Trampolin Arkitekter AB
www.trampolin.se
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Workshop för lärarna på High School
LD High School började läsåret 2022/23
måndagen den 3 oktober. Som
förberedelse för detta ordnade man en
endagars workshop för lärarna den 28
september på skolan. 38 lärare och annan
personal som arbetar på institutionen kom
tillsammans.
Så här fortsätter Project Director Dennis
Toe sin redogörelse av workshopen:
“Several facilitators were on hand to drill
the teachers in a range of topics that
would be useful for the students during the
ensuring academic year.
The topics were:
A) Lesson Planning done by Samuel Mason
of Dujar High School

Workshop för lärare och annan skolpersonal

B) Child Psychology done by Samuel M.
Johnson from the University of Liberia
C) Classroom Management by James
Gbolumah of Dujar High School
D) Teaching Methodology by Jack J. Wreh
of the Ministry of Education
E) Testing and Evaluation by Davern L.
Fahnbullah of Dujar High School.
The refresher proved important and very
useful to the participants that they
expressed their joy and readiness to work
hard to improve the standard and quality
of the school for the good of the students.
Meanwhile, Liberia Dujar High School has
new Vice Principal for Instructions. He is
Mr. Draven L. Fahnbullah. recently
appointed based on the need by the school
to have a new staff who will help in moving
for quality education forward.
Mr. Fahnbullah holds a Bachelor's degree
from the University of Liberia and is
working on his Master's in School
Administration from the same University.
He has been a classroom teacher for over
15 years and senior school administrator
for over 7 years.”

Mr. Draven L. Fahnbullah

Dennis Toe

Tegner Konsult AB

www.brygghusetarkitekter.se
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Liberia Dujar University College
Utöver sjuksköterskekurserna som har drivits i över 10 år, har ett nytt program,
School of Business fått tillstånd från National Commission on Higher Education.
Under denna linje har vi ämnena Public Administration, Economics, Accounting,
Management samt Sociology. På grund av kurserna i detta program har Technical
College bytt namn till Liberia Dujar University College.
Under läsåret 2021/2022 hade Nursing School 140 elever, 117 kvinnor och 23 män och
School of Business hade 50 elever.
Lärarna på Nursing School är 19, varav 11 män och 8 kvinnor. På School of Business
är det 6 lärare, 5 män och 1 kvinna.
Liberia Dujar Association samarbetar med Hälsoministeriet om vårt hälsoprogram
sedan 2011 och med Utbildningsministeriet angående School of Business.
Gällande Barnmorskeprogrammet, väntar vi sedan fyra år på besked från
tillståndsgivande myndighet, Nursing Board.
Mest bekymmersamt för universitetet är finansieringen. Vi har startat en
insamlingsfond för flickor, men även denna går trögt.
I juni fick Liberia Dujar Association ett uppdrag av Israeliska Ambassaden att
reparera A Johnathan Goodridge Schools bibliotek i Barnersville kommun (där också
vår skola ligger) och utrusta det med nya böcker. Israeliska ambassadören i Ghana
var på plats vid invigningen. Hon var nöjd med arbetet som LDA-Liberia utfört. Sedan
dess har LDA-Liberia sökt samarbete med ambassaden genom att söka stöd från dem.
Vi väntar svar.
President George Weah har inlett sin valkampanj i Liberia och därvid besökt alla
counties för att värva folk att rösta på honom. Montserrado County, där Monrovia och
våra skolor ligger, var sist ut Han pratade med olika grupper och skolor inklusive
Liberia Dujar University College. Alla grupper lämnade sina petitioner om vad de ville
ha av presidenten. För LDAs del lovades stöd till skolan och bygge av asfalterad väg
till skolcampusen.

Behovet av att bygga ny
väg till University College
är påfallande. Många
elever väljer bort vårt
College på grund av den
usla vägförbindelsen.
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”Capping Ceremony”. Eleverna har avlagt den teoretiska delen av utbildningen och nästa steg är att
praktisera på sjukhus eller annan vårdinstitution.

Examensceremoni i stora samlingssalen på LD University College.

Dessa glada kvinnor är några av mottagarna av vårt LDAs stödstipendium för kvinnor.

Familjen Roström
Enskild partner

Lars Olson
Arkitektkontor AB
lasseolson@icloud.com
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Anita Sundin
Enskild partner
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ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMARNA
Onsdag 26 oktober kl. 18.00
Välkommen till Årsmöte via ZOOM-länk.
Anmäl dig till kansliet, så skickas länken till dig via mejl.

Love, care & share
Ännu en container på G
Vi har fortfarande inte kunnat sluta samla på
skolmöbler som annars skulle slängas(!).
Bilden visar vad som ligger i en flyghangar,
där vi fått låna utrymme, och väntar på
transport. Och vi har lika mycket liggande på
vår tomt! Men det saknas pengar. Har du
möjlighet att bidra med liten eller (helst) stor
summa, blir eleverna i Liberia mycket glada.
Summa kostnad att skicka container till
Liberia ligger på cirka 70 000 kr.

MEDLEMSAVGIFTEN
295 kr för enskild medlem
495 kr för familj.

Liberia Dujar Association
Hakeskyttvägen 12, 125 30 ÄLVSJÖ
Tel:
0704-77 84 02
Plusgiro:
90 1847 – 4
Swish:
9018474
info@liberiadujar.org
www.liberiadujar.org
www.facebook.com/liberiadujar
Reg.nr:
802400-9709

Anna Hellerstedt
Enskild partner

Swisha
med
QR-kod.

Vi behöver nya
medlemmar.
Kan du värva någon idag?
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Torbjörn Andersson
Elisabeth Ahlström
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www.insamlingskontroll.se

Yvonne Tillman
Secondhand Clothes
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