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Sömnadsskola, Guatemala 

Nära gränsen till Mexiko, i ett av Guatemalas 

mest otillgängliga områden har flickor fått 

stärkt självkänsla och går numera även i 

skolan. Denna verksamhet kommer JIDCA att 

börja stödja under 2018. Projektet syftar till 

att öka flickors utbildningsnivå och stärka 

deras självkänsla och kunskapen om sina 

rättigheter och sin tradition.  

 

 

 

 

Kontakta gärna JIDCA: 

Ordförande: Christina Hedin  

070-207 59 92, christina@eldrimner.com  

Kontaktperson för Holili:  

Kurt Johansson, kurt@johansson.to 

Kontaktperson Palestina: 

Christina Hedin, christina@eldrimner.com 

Kontaktperson Kiriko, Kenya: 

Maj Gustavsson, 

maj.i.gustavsson@gmail.com 

Kontaktperson Guatemala: 

Sara Wallentin 

sara_wallentin@yahoo.com 

  

 

 

 

Stöd JIDCA genom bidrag och medlemskap 

Medlemsavgift 200 kr/år 

Plusgironr: 873490-7 

Jämtland International Development Collaboration Agency 

 

Jämtlandsgrupp för 

internationellt samarbete

 

JIDCA för kvinnor och barn i fattiga länder  

 

JIDCA arbetar med: 

- stöd till skolor  

lokaler, skolmat, utrustning 

- stöd till familjer   

skolavgifter och stöd till att skapa  

en egen försörjning  

- solidarisk handel 

JIDCAs insamlade medel går oavkortat till 

projekten.  

www.jidca.se 
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Familjefaddrar i byn Holili, Tanzania 

Under många år har JIDCA stöttar två 

familjer med många barn i byn Holili i 

Tanzania. Fokus i stödet till familjerna är att 

barnen kan gå i skolan. Barnen får stöd till 

skolkläder, skolavgifter, skor mm. 

JIDCA stöttar också mammorna genom att 

försöka hitta en långsiktig försörjning för 

dem. Detta genom ett startkapital till en 

liten affärsverksamhet samt husbygge med 

möjlighet till uthyrning. 

 

Lydia framför huset som JIDCA byggt till henne. 

 

Nytt elevboende i Kenya 

Ett nytt projekt för JIDCA är Kiriko Special 

School i den lilla byn Kiriko, en timmes bilväg 

norr om Nairobi i Kenya, en internatskola för 

barn och ungdomar med olika 

funktionsnedsättningar. Skolan som 

startades på 1990-talet har ungefär 70 

elever. Eleverna tränas i språk och enkel 

matematik, daglig hygien och visst hantverk. 

Man använder dans, musik, idrott mm som 

en del av verksamheten.  

JIDCA samlar in medel för att stötta skolan 

med bidrag till bl.a. internatbyggnad och 

fortbildning för personalen. 

 

 

JIDCA har stöttat skolan med inköp av skoluniformer. 

-  

Skola för funktionshindrade i 

Palestina 

JIDCA har samlat in pengar till en skola i 

Palestina som har 70 funktionshindrade 

barn. Skolan räcker inte till så att en helt ny 

skola byggs för att möta behoven. Några av 

lärarna och några ur styrelsen har besökt 

Östersund och verksamheter för 

funktionshindrade barn här.  

 

 

Skolan har med hjälp av JIDCA färdigställt en 

lekplats.  

 


