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Cacine      Marknad på vägen till Cacine  

 

Vägstandard efter regnperioden.            Impregnerade myggnät delas ut till alla i hela landet! 

Allt är otroligt grönt nu i slutet av regnperioden.  Ulf, Zalan och byinnevånare diskuterar bygget på 

radiotomten som kommer att bebyggas inom kort. 

                                                                                                                                                                   

 



Hej igen alla afrikaintresserade! 

 

 

Nu är vi mitt upp i höstuppdraget i Guinea-Bissau. Det har hänt mycket på skolan och i Cacine by. Elevantalet 

har ökat till ca 500 elever. Många nya elever från statliga skolan kommer till sjunde och åttonde årskurserna 

eftersom den skolan endast har klasserna 1-6. Planerna på årskurs 12 får vänta pga det höga elevantalet och 

lokalbrist (endast tre salar har solcellsbelysning). Skolan har ändå tre-skift vad gäller skolsalarna; 08-12, 14-18 

samt 18.10-22.10 

 

I skolan har det målats under lovperioden, nytt golv i biblioteket har lagts, staket har satts upp runt skoltomten 

som hinder för kor och getter, för pengar som vi förmedlade från scoutkåren i februari. Ny matsal och nytt kök 

uppförs med fasta bord och bänkar i betong. Riktigt bra. Zalan från Ungern är den som leder alla byggarbeten. 

 

Mark för ny byggnad till datasal, radiostation och kontorsbyggnad har beretts. Så med  redan insamlade pengar 

från Sverige kan vi påbörja byggnadsarbetena inom kort.               

 

Japanerna hann göra mycket innan regnperioden började i maj. De fick tak på de flesta byggnaderna före regnet 

som föll under maj-oktober. Fiskeprojektet har anställt 200 personer i byggfasen, vilket är mycket glädjande. 

Arbetet leds av en firma från Senegal tillsammans med ett antal japaner (tyvärr få från Guinea-Bissau förutom 

ministeriefolk i ledningsfunktioner). En del bygator har också förbättrats som effekt av det japanska 

fiskeprojektet. Och snart har byns båda skolor, sjukhuset samt fiskeprojektet vatten från ny brunn och dess 

vattentorn, som drivs av solceller.                 

 

Vårt eget arbete under höstfasen består av engelskaundervisning för Gun i klasserna 5-11 och för Ulf med 

yrkesinformation för årskurserna 9-11, biblioteksarbete samt administrativt arbete med fortsatta byggarbeten. 

 

Vi har planerat vidare för bästa användning av Mixemble-pengarna, som  kommer att bli till byggnad och 

utrustning av radiostationen. Vi har haft samtal med skolans ledning om Rotary-initiativet att med Göte 

Öhrskogs-pengar ha ett gymnasistutbyte med Brinell. Vi diskuterar vidare med Rotary och Brinell under 

december-januari inför utbytet hösten 2012. 

 

Ytterligare ett fint initiativ har tagits av Anka & Vaniljsås, restaurangen på Träcentrum i Nässjö, som låter 

överskottet från en av sina julbordsdagar, söndagen den 11 december, gå till Cacineprojektet. TACK säger vi 

och utvecklingsföreningen till Gunilla Sundberg och alla medarbetare. Dessutom kommer ett antal klänningar 

från Västafrika att försäljas vid det tillfället. 

 

Den gångna regnperioden, maj-oktober, gav cirka 3000 mm, som är grunden för en god risskörd och många 

andra grödor, som mandioca och majs. Vi fick t o m en ordentlig väta 3 nov under en dryg timma, som gav ca 

50 mm. 

 

I slutet av november är vi inbjudna till bröllop i huvudstaden Bissau, för en av de scoutledare som besökte oss 

2005. Säkert gott om bröllopsgäster, ca 200 tror vi. Inte så mycket mat men mera samvaro och allmän glädje. 

 

Vår plan är att komma hem några julveckor för att därefter i mitten av januari återvända till Cacine i Guinea-

Bissau. Återigen vill vi och Utvecklingsföreningen i Cacine rikta ett stort tack till Mixemble, publik, sponsorer 

och alla artister för konserterna 29 oktober och det stöd som kommer framförallt radiostationsbygget till del. 

 

I övrigt är vårt hälsoläge gott. 

Med bästa hälsningar från Gun och Ulf 

 

Telefon i Cacine Gun + 245 6704871 

Ulf + 245 5700059 


