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Stenvretens	  

Redovisnings	  AB	  
	   	  

Kära vänner! 
Liberia Dujar Association hälsar er välkomna hem från se-
mestrar och välförtjänta ledigheter! Vi hoppas att ni har haft 
det skönt! Tack för det stöd ni har gett till Liberias barn och 
som ni fortsätter att ge på olika sätt under läsåret 2015/2016 
som gått. 
Inom kort kommer vi att hålla 2016 års årsmöte. Efter själva 
årsmötesförhandlingarna blir det denna gång middag med 
liberiansk mat, och det blir föredrag och visning av bilder 
från några av årets händelser. Det kanske också blir lite mu-
sik. Hjärtligt välkomna! 
Vår verksamhet har fortsatta svårigheter med ekonomin men 
tack vare tappra lärare och annan personal kan verksamhe-
ten fortsätta utan avbrott. Och inte minst en tapper bidrags-
givare, som i många år stötta verksamheten med stora be-
lopp. 
Så LDAs vision fortsätter att ta form och förverkligas! I 
anslutningen till den pedagogiska utbildningen har vi 
yrkesutbildning, datakurs, hiv/aids-information, 
mänskliga rättigheter, demokratifrågor, sportaktiviteter 
samt jämställdhet. Målsättingen i LDA är att tillsam-
mans med internationella organisationer medverka till 
landats återuppbyggnad. Våra utbildningsinsatser i Li-
beria måste därför fortsätta med oförminskad kraft. Ut-
bildning är vägen till utveckling och frihet. 
 
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 	  

Trampolin	  Arkitekter	  AB	  
www.trampolin.se	  
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Liberia Dujar High School, Grassfield 
 

Tragiskt dödsbud 
En nyhet tragisk för både skolan och LDA 
som helhet är att rektorn, Mr. Moses B. 
Madi-yuu plötsligt avled nyligen i en hjärt-
attack. Mr. Madi-yuu var känd sedan 
många år som en duktig, pålitlig och popu-
lär medarbetare, så förlusten känns förstås 
oerhört tung.  

  
Mr. Moses B. Madi-yuu 

I vakuumet efter den avlidne Madi-yuu, 
behövde alltså en ny rektor utses. Vi be-
hövde faktiskt inte leta länge, för i styrelsen 
fanns redan en kompetent kandidat, som 
dessutom är kvinna, Mrs Marie Fleeh.  
Marie har under flera år arbetat på skolan 
och även varit och är fortfarande styrelse-
ledamot i skolans styrelse. Hon har utmärkt 
sig som en mycket pålitlig och kunnig per-
son med utbildning inom pedagogikens 
område. 

 
Mrs. Marie Fleeh, ny Principal på LD High School 

 

Examen i LD High School, Grassfield 
LDA-campusen används som tidigare nämnts av Utbild-
ningsministeriet (?) som examineringsplats vid nationella 
provet. Vi är stolta över att kunna bidra på detta sätt till 
att lösa en del av bekymren som finns kring utbildningen 
i landet. 
Tyvärr har vi inte fått resultatet från Utbildningsministe-
riet om hur många av LDAs elever som klarat examen, 
när vi skriver detta nyhetsbrev. Vi hoppas kunna presen-
tera resultatet i nästa, det sista nyhetsbrevet för 2016.  
Annars börjar läsåret 2016/2017 nu i september. Många 
elever söker utbildningsplats hos LDA. Vi kommer med 
mera information om det också i sista nyhetsbrevet.  
Å andra sidan, finansieringen av LDA påverkas natur-
ligtvis också av den ekonomiska nedgången och vi måste 
se över våra kostnader för en tillfredställande lön till 
våra lärare och annan personal som arbetar med verk-
samheten. Driftkostnaderna spelar också stor roll, varför 
vi inte kan ta emot alla sökande elever. 
 
Datakurser 
Liberia Dujar an nu åter erbjuda datautbildning till ele-
ver i årskurserna 10-12. Detta kan ha stor betydelse för 
elevernas motivation att fortsätta skolan till avgångsex-
amen. Risken finns annars att man får svårigheter att 
ordna en dräglig framtid åt sig. Men genom datakurser-
na som är extra utbildning motiveras eleverna att ge jär-
net och plugga hårdare för att stanna i skola och senare 
få ett bra jobb i vuxenlivet. 
Denna extra kurs i datakunskap, har väckt stort intresse 
för LDAs skola. Enligt planeringen för läsår 2016/2017 
omfattas kursen av skolavgiften för att underlätta för 
dem som inte har råd att bekosta ytterligare utbildning.  
Att det också ger skolan möjligheter till inkomster vid 
externa datakurser är ju ingen nackdel. 

 
Datasalen på Grassfieldskolan idag – utrustad med 50 nya (begagna-
de) datorer 
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LD Technical College 
Tack vare miljonstöd från vår specielle privata donator har verksamheten vid Technical 
College med utbildning i olika yrken kunnat upprätthållas på tillfredsställande nivå.  

Investeringar i inkomstbringande 
verksamheter 
För att hitta ytterligare sätt att stödja yrkesut-
bildningen har man bestämt sig för att investera 
i en ”Day Clinic”, där man ska ta emot patienter 
med huvudvärk, magbesvär och andra mindre 
allvarliga åkommor. De erforderliga nya loka-
lerna som behövs kommer att utgöras av en del 
av en lärosal och en del som innebär utbyggnad 
av skolbyggnaden strax innanför en av grindar-
na in på campusområdet – mycket praktiskt. De 
sökande patienterna kommer in genom grinden, 
får sin behandling på kliniken – mot betalning - 
och lämnar samma dag. 
En skolläkare ska givetvis finnas på plats, och 
konceptet bör ge mångsidig effekt: patienter får 
tillgång till en klinik, skolan får lite extra in-
komster och eleverna vid skolan får tillfälle att 
lära på nära håll. 
 

 
Här inspekteras platsen för sjukvårdsmottagningen. 

 

 
Mr. Owen Blay förklarar hur kliniken ska utformas i en 
befintlig lärosal 

 
 
En annan investering med förhoppningsvis 
mångsidig effekt är inom jordbruksutbild-
ningen. Man har just startat bygget av en kyck-
lingfarm och planerar också en grönsaksodlling. 
Kycklingfarmen förläggs till skolans campus-
område, medan grönsaksodlingen kommer att 
ske strax intill men utanför murarna. 

 
Byggmaterial är inköpt till kycklingfarmen. Lägg märke 
till betongblandaren till vänster, som skeppades från Sve-
rige för många år sedan. 
 

 
Så här välbesökt är sjuksköterskeutbildningen 

 
Inskrivning av eleverna pågår fortfarande och 
det beräknas att skolan ska komma igång under 
september månad. 

  

 

Familjen	  Roström	  
Enskild	  partner	  

	   Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner	  

	   AB	  Gunnar	  Löfberg	  
info@jom.se	  
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 NOTISER	  

 Årsmöte 2016 
måndag 26 september 

 
18.00 – 20.00 

Immanuelskyrkan 
Kungstensgatan 17 

T-Rådmansgatan 
Efter mötesförhandlingarna serveras liberiansk mat (100 kr - gärna mer) 

Olle Wijkström f.d. chef för Lamco-projektet talar om sin nya bok 
Bildvisning 

Musik 
VÄLKOMNA! 

 

Köp	  en	  bok	  –	  lär	  om	  Liberia!	  
Vi	  har	  exemplar	  kvar	  av	  böckerna	  ”Inte	  bara	  en	  gruva”	  
och	  ”En	  äventyrlig	  historia”	  av	  Olle	  Wijkström	  resp.	  

Lamco-‐medarbetare.	  Just	  nu	  säljs	  de	  för	  75	  kr/st.	  eller	  
125	  kr	  för	  båda	  +	  porto.	  

Passa	  på	  och	  köp	  nu!	  	  	  	  	  Kul	  läsning!	  

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2016 är  

300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj. 
Kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 
Swish   9018474 

	  

Liberia Dujar Association-
Sweden 
Götgatan 22A 
118 46 Stockholm 
Tel: 08-15 83 00 
Plusgiro 90 1847 - 4 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
www.facebook.com/liberiadujar  

 Medverkande i nyhetsbrevet: 
Text: Lois Hemgren 
Textredigering och layout: Per 
Hemgren 

Tryck: Edsel Smith, Macsupport 

Utskick: Thord Johansson 

  
 

 
www.insamlingskontroll.se 

Informationsverksamheten om 
fattigdomsbekämpning får stöd 

av Forum Syd. 

     

Tillman	  
Second	  Hand	  Kläder	  

070-‐541	  47	  94	  

	   	  
	  

Brussels	  Airlines	  
	  

Macsupport	  
www.macsupport.se	  

	  


