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Sömnadsskola, Guatemala 

Nära gränsen till Mexiko, i ett av Guatemalas 

mest otillgängliga områden har flickor från 

mayafolken fått stärkt självkänsla och går 

numera även i skolan. Denna verksamhet 

har JIDCA stöttat sedan 2018. Projektet 

syftar till att öka flickors utbildningsnivå och 

stärka deras självkänsla och kunskapen om 

sina rättigheter och sin tradition.  

 

 

 

 

Kontakta gärna JIDCA: 

Ordförande: Kurt Johansson,070-580 12 23, 

kurt@johansson.to 

Kontaktperson för Holili:  

Kurt Johansson, kurt@johansson.to 

Kontaktperson Red Hill Baraka School, 

Nairobi , Kenya: 

Pia Mosten,070-686 70 31, 

pia.mosten@icloud.com 

Kontaktperson Ngando School, Nairobi 

Kenya 

Christine Eriksson, 

christine_muhatia@yahoo.com 

Kontaktperson Guatemala 

Sara Wallentin, sara_wallentin@yahoo.com 

Kontaktperson Tchad 

”Abbe” Abdelmotalib, abbe.svol@gmail.com 

 

 

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.  

Bidrag kan lämnas till pg 87 34 90-7 

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 har också stöttat 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. 

 

Stöd till flyktingläger i Tchad 

Jidca kommer från 2020 att stödja en 

verksamhet i ett stort flyktingläger i Tchad, 

på gränsen till Sudan. I lägret bor 21 000 

flyktingar, främst från Darfurområdet. 

Stödet går till en skola för barn med 

funktionshinder, i huvudsak med fysiska 

handikapp, och består av lön till tre anställda 

som hjälper eleverna till skolan och i skolan. 

 

 

 

 

 

Skolor i Nairobi 

Ngando School är en skola utan statligt stöd 

som ligger i det fattiga området Dagoretti i 

Nairobi. Skolan har ca 100 elever i åldrarna  

6 till 14 år. De bedriver verksamheten i 

dåliga plåtbyggnader med dåliga köks- 

sanitetsutrymmen. JIDCA har börjat stödja 

skolan med ett betonggolv i klassrummen 

där det tidigare var jordgolv. 

Red Hill Baraka School bedrivs också utan 

statligt stöd. Skolan har ca 180 elever i 

åldrarna 5-15 år. JIDCA har lämnat stöd till 

inredning och utrustning 

 

 
Christine från JIDCA besökte Ngando School 

 och träffade alla barn. 

 


