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från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau och Kulladal

Cacine
Hej igen alla afrikaintresserade!

Sana i mitten tillsammans med några kompisar
Valberto

Nu är vi mitt uppe i planeringen för gymnasistutbytet mellan Cacine och Brinell.
Inom kort kommer rektorn Valberto Oliveira och eleven Sana Queta till Sverige och
Brinellgymnasiet. Resan finansieras av Rotaryklubben i Nässjö och Brinellgymnasiet.
Dessutom har vi fått ta del av en del stipendiepengar. Besöket varar i tre veckor med de
två första i Nässjöbygden och länet och för att avslutas i Stockholm sista veckan.
Veckorna fylls med deltagande vid gymnasiet i Nässjö, besök vid Träcentrum,
vindkraftverk, Nässjö kommun, Bodaforsscouterna, Parkskolan, lokalradion och Radio
Jönköping, Erikshjälpen, Mixemblekören mm mm.
I Stockholm besöker vi Riksdagen, Sveriges Radio, Nordiska afrikainstitutet i Uppsala,
scoutkåren i Sollentuna mfl platser.
Genom ekonomisk planering
och lite tur har faktiskt pengarna
räckt till att finansiera tre elever
från Brinell som åker med oss
till Cacine under veckorna 5-7
år 2013.
Det är Signe Davidsson,
Högagärde Rickard Karlsson,
Nässjö och Julia Vändal,
Bodafors.
Vi har tillsammans förberett för
besöket från Cacine och den
kommande resan dit ner vid
flera träffar, så nu känner vi oss
väl beredda på såväl besök som
resa. Besöket i vår kommer
naturligtvis att vara vid ”vår”
skola i Cacine och allt vad byn
har i övrigt. I huvudstaden

kommer vi att besöka vid några skolor, utbildningsministeriet, lokala Rotaryklubben och mycket annat.
Radiobygget har avancerat ytterligare och byggnaden blev klar med tak och allt före regnperioden. De 70.000
kronorna vi fick hösten 2011 från Mixemble-konsertern, har använts till att uppföra själva radiohuset.
Nederdelen på huset kunde tack vare gåvan byggas upp med betongblock som klarar termitangreppen. Under
hösten har förberedelser gjorts för utrustning av alla slag. Radiobyggnaden innehåller också en sal för ITutbildning. Möbler har vi delvis fått från Ungern, radiomasten är lokalt köpt i landet (begagnad mast) och
antenn och sändningsutrustning köps till viss del i Brasilien. Mycket av radioutrustningen har vi tacksamt
kunnat få från Radio Jönköping i samband med deras lokalbyte i Jönköping. Ca 200 kg utrustning har det blivit
med fyra mixerbord, ett antal skärmar och datorer mm.
Vid Integrationsdagen 15 september i Nässjö deltog vi
med en fantastisk modell av radiostationen, tillverkad av
Bo Almqvist, Nässjö. Då hade vi chansen att informera
många nyfikna som också kunde se utställningen med
bilder från bygget. Sedan sist har vi besökt ett tiotal
grupper där vi visat bilder och berättat om vårt arbete i
Cacine. Roligt med ett så positivt gensvar och allas
intresse.

Just nu arbetar vi med Valbertos och Sanas besök för att få det så bra och innehållsrikt som möjligt. Vi hoppas
på varmt höstväder i november så omställningen mellan Västafrika och Sverige blir så liten som möjligt.
Lite ur programmet där ni alla är välkomna:
18 NOVEMBER kl. 10.00 Gudstjänst i Emåkyrkan där Valberto och Sana hälsar från Cacine.
23 NOVEMBER kl. 19.00 AFRIKA AFTON I KULLA KAPELL Valberto och Sana berättar och visar bilder
tillsammans med Gun och Ulf Fransson. Servering. Insamling till Cacine
25 NOVEMBER KL. 14.00 Gudstjänst i Bodafors kyrka där Valberto och Sana hälsar från Cacine.
Med bästa hälsningar från Gun och Ulf
Allmän information om Cacine-projektet
och Guinea-Bissau hittar du på vår hemsida,
fransson.se/cacine, där du även finner våra
tidigare nyhetsbrev.
I nästa nyhetsbrev som kommer i december
rapporterar vi mera från besöket.
Skolan i Cacine

