
 

NYHETSBREV nr 2 /2012-02-11         

från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau 

                          Cacine   

  

 

Hej igen alla afrikaintresserade!   Scoutledarna på audiens hos interimspresidenten Raimundo 

Pereira. Gun längst till höger 

 

Nu är vi åter i Guinea-Bissau och Cacine. Första veckan hade vi scoutmöten i Bissau med representanter för 

Världsbyrån (WOSM) för hela Afrika både från Kenya och Ghana. Dessutom deltog ledare från Portugal, vi 

samt ett femtontal guineaner. Resultatet blev som vi hoppats – Ett scoutförbund-  EGB, Scouter i Guinea-

Bissau. Allt är nu laddat för en ansökan i början av juli om medlemskap i världsrörelsen. Det känns riktigt bra 

efter snart 12 års arbete med denna fråga, inte minst från Bodafors scoutkårs sida. Scoutmötet avslutades med 

ett positivt besök hos interimspresidenten Raimundo Pereira, där han riktade välgångsönskningar till scouterna i 

Guinea-Bissau. Radio, tidningar och TV var på plats. 

 

Det har förändrats en del i 

Bissau till det bättre. 

Flygplatsvägen, 7,5 km är 

färdig med 4 filer och några 

trafikljus. Presidentpalatset som 

bombades under kriget 1998, 

har nu börjat repareras och fått 

nytt tak. Vi hoppas att fler 

sektorer kommer att påverkas. 

 

Det blir presidentval 18 mars, 

så kampanjerna börjar snart. 10 

februari ska kandidaterna vara 

utsedda. President Malam Bacai 

Sanhá, president sedan 2009, 

dog av hjärtproblem för några 

veckor sedan i Frankrike, där 

han fick vård.  

Vad gäller politiken så skedde 

ett kuppförsök från några marinofficerare den 26 dec, men som avvärjdes och ett 30-tal upprorsmakare burades 

in. Lugnet har lägrat sig igen. 



 

Resan till Cacine gick ovanligt bra. Sista 

vägstycket hade hyvlats, så resan tog bara 8 

timmar, inklusive poliskontroll och 

batteriproblem. Nu har allt återgått till vad det ska 

vara. Gun har fortsatt undervisningen i engelska 

för årskurserna 7-11. Fyra förmiddagar i veckan 

kommer fyra ungdomar hem till oss för att ha 

intensivundervisning i engelska. Dessa kommer att 

hjälpa till som framtida engelsklärare på skolan, 

”barfotalärare”. Här gäller det att utnyttja 

resurserna. Ulf har jobbat vidare i biblioteket och 

med administration för radiostationsbygget samt 

en del översättningsarbeten.       

 

Intensivundervisning med Sana, Mamadu, Sorriba och Nafi. 

Besök av deltagare från Budapest-Bissau- rallyt.  

De hade en del böcker till biblioteket med sig. Tack!   

Det har varit 

ovanligt kallt nu 

i Guinea-Bissau. 

T.o.m. vi fryser 

på nätterna, 

högst +20 

grader. Alla klär 

sig i så varma 

kläder som 

möjligt. Kylan 

hänger samman 

med kalla och 

sandiga vindar 

från Sahara. 

Rallydeltagare på besök hos oss hemma i Cacine.              Här gäller varma kläder.  

Valberto i mitten på bilden framför ”vårt” hus. 

 

 

Japanernas fiskeprojekt har avancerat 

riktigt bra och verksamheten invigs i slutet 

av mars efter presidentvalet.  Vi har dock 

en del betänkligheter om hur mycket fisk 

som går till Japans befolkning i relation till 

de näraliggande lokalsamhällena. Projektet 

har dock medfört vattenförsörjning till vår 

skola, sjukhuset, statliga skolan samt till 

fiskeprojektet självt. Dessutom har vägen 

till Cacine blivit fantastiskt mycket bättre, 

med endast en nackdel, att hastigheten i 

trafiken ökat till gränsen till det farliga. 

Men befolkningen i byarna utmed vägen 

har byggt många vägbulor för att få ner 

hastigheten.    

         Byggnad för rökning av fisk nära hamnen 



 

I övrigt har vi planerat vidare för Rotaryinitiativet med gymnasistutbyte mellan vår skola i Cacine och 

Brinellgymnasiet. En elev från Cacineskolan, som går i elfte klass åker tillsammans med skolans rektor till 

Sverige tre veckor i november detta år. En brinellelev åker med oss till Cacine under tre februariveckor 2013. 

 

Lördagen den 18 februari har vi årsmöte i vår Utvecklingsförening / Utveckling genom utbildning. Positiva 

händelser under 2011 kan noteras och stora ambitioner finns inför närmast liggande år. 

 

Radiostationsbygget har inletts med att marken 

är avhyvlad, en brunn är nästan färdiggrävd 

Cementblock skall tillverkas till nederdelen av 

bygget. Allt för att hindra ”baga-baga” (myror) 

angrepp. Resten byggs av lerblock. 

 

Byggarbetet beräknas vara klart maj/juni 2012 

innan regnperioden startar. Därefter kommer 

radioutrustning, mast och andra prylar att 

köpas in. Vi arbetar fortfarande med tidplanen 

för att ha provsändningar i februari 2013. Men 

ännu fattas det en del pengar. Med de medel 

som finns blir det en bra början. Resultatet blir 

ett riktigt bra bygge som tål vindar, sand och 

tropiska regn. 

Lerblock håller på att tillverkas av jordlager + vatten.. 

 

När vi kommer hem fortsätter 

vårt arbete och planerande 

hemifrån Småland. Vi kommer 

att vara ute och visa bilder och 

rapportera i olika sammanhang 

om arbetet. Inte minst kräver 

gymnasistutbytet extra planering 

samt vårt deltagande i 

Integrationsaktiviteten:  

”Nässjö – en stad för alla”,  

den 15 september i Nässjö,  

med presentation av 

radiostationsbygget i Cacine. 

 

Förutom Afrika och Guinea-

Bissau har vi lite annat parallellt 

som vi måste ordna med på 

hemmaplan. Nästa resa till 

Cacine planeras till februari 

2013.  Innan dess blir det ett treveckors besök från Cacine i november 2012, om inget särskilt inträffar. Man kan 

aldrig veta…. 

 

Vi återkommer med fler nyhetsbrev. 

Om du önskar alla breven så läs: fransson.se/cacine. 

 

Med bästa hälsningar från  

Gun och Ulf 

http://www.fransson.se/cacine

