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Hamnen med fiskebåtar, urholkade trädstammar.

Marken till radiostationen mäts ut.
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Hej igen alla afrikaintresserade!
Nu är vi åter på väg söderut för mera engelskaundervisning och annat utvecklingsarbete i Guinea-Bissau med
särskild inriktning mot Cacine i södra delen av landet.
Mycket har hänt under våra månader hemma i Sverige under sommaren. Det största är att vi erbjudits att få ta
del av Mixembles höstkonsert i Nässjö kulturhus och få en stor del av deras förväntade överskott. Ett stort
TACK riktar vi och Utvecklingsföreningen i Cacine till Mixemble för deras beslut. Överskottet planerar vi att
under 2012 använda till radiostationsbygge samt till viss utrustning i sjukhuset.
Vi har därutöver visat bilder och berättat om vårt arbete i många sammanhang och träffat fantastiskt många
engagerade och intresserade personer. TACK för alla samtal och gåvor som givits till vårt arbete i Cacine.
Sammanlagt har vi vid olika insamlingstillfällen och enskilda möten fått cirka 10.000 kronor, inte minst vid
samlingen i Kulla Kapell i början av oktober. Det kommer att användas till radiostation, utbildning och hälsooch sjukvård.
TAP, det portugisiska flygbolaget, har gett oss extra kilon i incheckat bagage, så nu kan vi ta med oss mera
packning. Vi har nämligen fått läromedel i engelska från ett bokförlag, sjukvårdsutrustning från Erikshjälpen i
Holsby samt tält från Get Out och mycket annat från privatpersoner och organisationer.
Vidare för vi samtal med Rotary i Nässjö om gymnasistutbyte mellan Brinell och Cacine med ekonomiskt stöd
från framlidne Göte Öhrskog. När vi kommer hem under julhelgen kommer vi att jobba vidare med denna fråga.
Höstens arbete blir undervisning för Gun i engelska i årskurserna 6-11. För Ulfs del handlar det om information
till årskurserna 9-11 om yrkesutbildning, radiostationsbygge samt lite översättningsarbete från portugisiska till
engelska av olika ”utvecklingsdokument”.
Under sommaren har en volontär, Zalan, från Ungern jobbat i Cacine med förberedelser för radiostationen. Han
har lett arbetet med att markplanera för att kunna påbörja byggandet av radiohuset, som också ska innehålla en
lektionssal för datakunskap. Därmed kan vi samnyttja solceller och annan teknik. Byggnadsarbetet kan börja
under november i samband med att regnperioden slutar i månadsskiftet oktober/november.
Valberto, ledaren för vårt arbete i Cacine har varit hemma i Brasilien några veckor under sommaren och likaså
förberett utrustning för radiostationen. Ulf intervjuades av Radio Jönköping under augusti och fick då löfte om
stöd för kommande arbete i Cacine.
Som sagt, nu åker vi inom kort söderut till ca + 35 grader i skiftet mellan regn- och torrperioderna. Det har
regnat ca 3000 mm under perioden maj-oktober och nu väntar sex månader med torka. Mycket regn, men en
lycka för växtlighet och odling av ris och andra grödor för överlevnad.

Med bästa hälsningar från Gun och Ulf
Telefon i Guinea-Bissau: + 245 5700059, +245 6704871
gun@fransson.se
ulf@fransson.se
E-post försöker vi läsa en gång i veckan

