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från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau 

                                Cacine   

                               

Hej igen alla afrikaintresserade ! 

Just nu är vi inne i huvudstaden Bissau                Brudparet Lidia och José  i kyrkan med flätade väggar och          

efter att ha varit inbjudna till bröllopsfest            handvävda ”panos” som dekoration. Panos= tyger 

tillsammans med ca 600 andra under lördagen  

den 26 november. Stor ceremoni för brudparet och oss gäster och åskådare. 

 

Innan vi åkte till Bissau hände mycket i Cacine bl.a 

inom ramen för Japan-projektet. De två vägarna i byn 

blev plötsligt bredare och upphöjda i relation till 

omgivande mark. Bra för regnperiodsvattnet, som 

kommer i häftiga mängder. Men ett antal gamla 

mangoträd (200 år) fick bli caterpillerns offer. Det 

blir bränsle för flera år framåt. Fotbollsplanen är 

kringgärdad med fällda träd. Vi glömde ta med 

fotbollar. Har någon en eller flera bollar, så tar vi 

gärna med dem nästa gång.  

Vid sjukhuset gjöts fundament för en generator och 

det ryktades om att de hus/lerhyddor som vill, ska 

kunna anslutas till stora fiskeprojekts generator och 

på det viset för en mindre kostnad kunna göra ett visst uttag ur ett kommande elnät. Fantastiskt! Hoppas bara att 

japanerna är uthålliga och att guineaner lärs upp i underhållsarbetets nödvändighet. Några tomtägare har 

dessutom passat på att köpa schaktmaskintid för att planera tomter för nya hyddor/hus. Ja, ibland är det bra med 

insatser med lite  muskler.  

Det är många som är i gång med byggarbeten.                         På skolan byggs en efterlängtad matsal + skolkök.  

Nu blir det 

bättre för 

skolans 

kokerska som 

slipper släpa 

på grytor varje 

dag. Det blir 

även 

matförråd. 



Engelskundervisningen för Gun har varit en 

utmaning. Alltifrån åk 5 t.o.m åk 11. 

Fantastiskt kul att äntligen ha textböcker och 

CD-skivor. Glädjen är stor när de får läsa i 

böcker och lyssna på texterna. 75 böcker hade 

vi med denna gång. Klasserna är på ca 50 

elever, så någon individualiserad 

undervisning kan jag inte erbjuda. Sista 

lektionen slutar för de äldsta kl. 22.10. Tre 

klassrum har solcellsbelysning och det 

fungerar bra! 

 

 

 

 

 

Om en dryg vecka börjar vi vår hemresa och byter ca +35°C till Nordens decembertemperatur, vad den nu kan 

vara. 

Under de kommande veckorna ska vi ägna mycket tid åt Mixemble-medlens användning till radiostationen, 

möte med Radio Jönköping angående delar som kan skänkas i samband med deras byte av lokaler på 

Tändsticksområdet, Rotary med gymnasistutbyte inför läsåret 2012-13, Anka & Vaniljsåsbidraget mm mm. 

Men vi ska dessutom ha tid med släkt och vänner. Sönerna Johan och Henrik med familjer ska vi ha helg-och 

vinterglädje med. Lite arbete på hemmaplan skall det också bli. 

 

Kommande period (som börjar i slutet av januari 2012) har vi särskilda möten om landets scoutaktiviteter. 

Under den gångna sommarens stora världsjamboreeläger i Kristianstad med ca 39.000 deltagare bestämdes att 

ett möte med Världsbyrån skall ske i Bissau i januari 2012, i syfte att kunna godkänna Guinea-Bissau i 

världsscoutfamiljen. Det känns riktigt bra efter 10 års förberedelsearbete, inte minst från scoutkåren i Bodafors. 

Men stort stöd har också kommit från Portugal, Brasilien och Holland. 

Efter några scoutdagar i Bissau bär det sedan iväg till Cacine och allt arbete där. 

 

Det kan kännas lite tidigt men vi vill gärna passa på att önska alla läsare  

            

 
 

 

 

Så hoppas vi kunna förmedla ytterligare ett 

antal nyhetsbrev under 2012. 

 

Med bästa hälsningar från Gun och Ulf 

Telefon i Cacine Gun + 245 6704871 

Ulf + 245 5700059        

Kulla 0381-81097 

 


