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från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau 
 

      Cacine    Gun, Sheila, Ulf, Emilia och Valberto (rektorn) i skolans bibliotek.  

 

Här bor vi och till höger äter vi.    Lokala bageriet. Baggarna på brödet bränner vi bort. 

 

Fotbollsplanen framför skolan är populär trots att  Här röjdes det för radiostationen i höstas. Nu blir det 

den är gropig. Nu ska eleverna få nya fotbollar.  spännande att se hur långt de har hunnit. 

 



 

Hej igen alla afrikaintresserade ! 

 

Snart dags för avfärd till Västafrika igen! 

 

Under de gångna helgveckorna har vi ägnat tid åt Mixemble-medlens användning till radiostationsutrustning, 

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

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

Tack också till Odd Fellow i Nässjö, Erikshjälpen samt till IKEA som skänkt ytterligare solcellslampor (bra till 

läxläsning på kvällstid). Och inte minst tack till alla privatpersoner som överlämnat gåvor av olika slag. Men vi 

har dessutom hunnit med släkt och vänner. Sönerna Johan och Henrik med familjer har vi träffat och haft helg-

och vinterglädje med. Lite arbete på hemmaplan har det också blivit. 

 

Första veckan kommer vi att deltaga i särskilda möten om landets scoutaktiviteter, närmare bestämt den 27-30 

januari. Under den gångna sommarens stora världsjamboreeläger i Kristianstad med ca 39.000 deltagare 

bestämdes att ett möte med världsbyrån (WOSM) skulle ske i Bissau i mitten av januari 2012, i syfte att kunna 

godkänna Guinea-Bissau i världsscoutfamiljen. Det känns riktigt bra efter 10 års förberedelsearbete, inte minst 

för scoutkåren i Bodafors. Men stort stöd har också kommit från Portugal, Brasilien och Holland. 

Vid mötet i Bissau deltar representanter från scouternas världsbyrå i Kenya, Ghana och Brasilien samt från de 

stödjande länderna Sverige och Portugal. Från Guinea-Bissau deltar ett tiotal personer. 

 

Efter några scoutdagar i Bissau bär det sedan av till Cacine och allt arbete där. Kommande period kommer Ulf 

att ägna mycket kraft åt att fortsätta jobbet för radiostationens förvekligande och även i biblioteket. Under 

perioden vi varit i Sverige så har marken på radiotomten förberetts för byggnationen, som blir en byggnad på ca 

100 kvadratmeter, med två små studiorum, en datasal, och en mindre reception och utrymme för förråd. Hela 

bygget består av soltorkade tegelstenar av lera producerade på plats. Det kommer att bli lite cementputs på 

fasaderna för att bättre stå emot regn och blåst och allt täcks med plåttak. El får vi från solceller och en mindre 

dieselgenerator.  

Receptionen kommer även att användas som kontor till Utvecklingsföreningen i Cacine, AAEGB (Utveckling 

genom utbildning), och vi hoppas dessutom kunna ha en kulturutställningar i entrén. 

 

Nu väntar intensiv engelskundervisning för Gun i åk 5-11. Dessutom blir det utbildning för hjälplärare. En hel 

del textböcker har vi lyckats få med oss så att eleverna får något att läsa i. Detta blir uppskattat. 

 

Det senaste som hänt denna vecka är att vi definitivt fått besked från Rotary i Nässjö samt Brinellgymnasiets 

ledning att det planerade studerandeutbytet kan bli av. Det betyder att rektor och en elev kommer till Sverige i 

november 2012 och att en elev från Brinellgymnasiet åker med oss till Cacine under februari 2013.  

Dessutom har vi blivit engagerade i integrationsprojektet ”Ett Nässjö för alla” och med medverkan den 15 

september 2012 på Stortorget, där kommer en miniradiostation att byggas upp där vi kan presentera Cacine 

projektet och vad bistånd kan vara. 

  

För att bredda informationen lite mer  kommer vi att bygga en hemsida. Den är inte färdig ännu men ambitionen 

är att framöver samla våra nyhetsbrev på en gemensam sida. Under våren 2012 blir den klar.  

Gå in på: fransson.se/cacine. Alla medel som samlas in sätts in på Bodafors scoutkårs plusgiro 23 27 33 - 6 

 

TACK återigen till alla privatpersoner, ingen nämnd och ingen glömd, och alla organisationer som bidrager till 

arbetet i Cacine. 

 

Med bästa hälsningar från Gun och Ulf 

 

Telefon i Guinea-Bissau: Gun +245-6704871  Ulf +245-5700059 


