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Kära vänner!
Nu går 2019 mot sitt slut och snart infaller en av
årets finaste högtider, nämligen JULEN! En tid när
folk tänker på sina nära och kära och ger bort presenter till varandra. Det finaste med denna stora
helg är att alla inte vill ta emot presenter utan ge
bort en julklapp där den kommer till nytta. Är du en
av dem som vill skänka en present till ett barn i Liberia för sin utbildning?
Våra övergripande mål:
• En stringent organisation.
• Samtliga elever ska klara kunskapskraven i
alla ämnen.
• Samtliga elever ska nå behörighet till högre
studier.
• Att eleverna ska ha bra betyg såväl som att
klara de nationella proven..
• Alla elever och föräldrar ska vara nöjda med
den utbildning vi erbjuder.
• Vi vill förstärka jämställdhet, demokrati,
mänskliga rättigheter, hälsofrågor och klimatfrågor.

Det finns flera sätt att stödja
vår utbildning ekonomiskt:
• Bli månadsgivare. Stöd
vårt arbete månadsvis
med valfritt belopp via
autogiro. För 50 kr i månaden kan en elev erhålla en livsavgörande utbildning.
• Spontangåva eller julklapp ge en gåva genom att Swisha till 9018474.
• Minnesgåva. Skänk en gåva till minne av någon
som avlidit.
• Bli medlem för 295 kr för enskild medlem och
495 kr för familj per år.
Alla bidrag är viktiga för att de två skolor som Liberia
Dujar driver, Liberia Dujar High School och Liberia Dujar Technical College ska kunna fortsätta att stötta så
många skolbarn och ungdomar som möjligt. Din insats
spelar roll och gör skillnad. Sätt in din gåva eller medlemsavgift på 90 1847-4 eller swisha till 9018474.

Tack för året som gått!

Men för att nå dessa mål behöver utbildning stödjas.
Med ditt bidrag tillsammans med andra snälla människor som brinner för utbildning att den är en rättighet. För 50 kr per månad kan en elev erhålla en
livsavgörande utbildning. Läsåret 2019/2020 har
Grassfieldsskolan 570 elever och Technical College
120 sjuksköterskeelever.
Vi vill lyfta fram en del av vad dina bidrag tillsammans med andra har gjort under 25 år. De olika bilderna i detta Nyhetsbrev berättar. Med ditt stöd kan
vi nå flera barn och unga som inte har möjlighet att
gå i skola.

Lois Hemgren, Generalsekreterare

Familjen Roström

Anita Sundin

HOS Arkitekter AB

Enskild partner

Enskild partner

www.hosark.se

Bilder från 25 år med Liberia Dujar Association, LDA

Danané, Elfenbenskusten, LDAs skola, 1995.

Danané, dagis, 1994.

Danané, utbildning av kvinnor i batikfärgning, 1997.

Danané, Elfenbenskusten, äldre kvinnors verksamhet, 1996.

Zeanzue School, Bong County, 1997, återuppbyggd två gånger.
Zeznzue School, Bong County, examen i första klass, 1997.

Bhatala School, Bong County, 2008.

Liberia Dujar Culture Group, Danané, 1998.

Stenvreten
Redovisnings AB

Marco Helles AB
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Tienii School, Cape Mount, 2010.
Lärare och annan personal, Grassfieldsskolan, 2004.

Whatamu School, Bong County, invigd 2010.

Fundoh School, Cape Mount, invigd 2008.

Förskoleavdelningen i Grassfieldsskolan.

Elever ovan och nedan som alla stöttats av svenska faddrar.

Sjuksköterskeutbildning på Liberia Dujar Technical College.

PO Sporrong Ark MSA

Brygghuset Arkitekter

Trampolin Arkitekter AB

po.sporrong@telia.com

www.brygghusetarkitekter.se

www.trampolin.se
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Ett hjärtinnerligt tack till alla
som bidragit till verksamheten!
Swisha in
en julklapp
med QR-kod.
Om du vill ge en gåva av valfri
valör, använd koden här t.h.
För medlemsavgift
se längre ner på sidan.
Grassfieldsskolan, färdigställd 2006. Morgonsamling.

Examen vid Liberia Dujar Technical College, 2016

295 kr
för enskild
medlem

Liberia Dujar Association
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Tel:
0704-77 84 02
Plusgiro:
90 1847 – 4
Swish:
9018474
info@liberiadujar.org
www.liberiadujar.org
www.facebook.com/liberiadujar

Tillman
Second Hand Kläder

Musu, ett fadderbarn som nått examen som sjuksköterska.

Dags för

medlemsavgiften
för 2020

495 kr
för familj.
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www.insamlingskontroll.se
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Gunnar Löfberg AB
gunnar@gunnarlovberg.se

070-541 47 94

4

Anna Hellerstedt
Enskild partner
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