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Pandemin påverkar verksamheten i JIDCAs projekt
Covid-19 påverkar livet över hela världen, även verksamheten i JIDCAs projekt. Det här blir en kort
uppdatering av hur läget har förändrats efter den information vi skickade ut i oktober.
Skolorna i Kenya har öppnat igen efter nedstängningarna, men i mer begränsad omfattning. Det kan ju
vara svårt att hålla avstånd i deras ofta små lokaler. I Red Hill Baraka School får klasserna 4 och 8 lektioner
på plats. Särskild energi läggs på klass 8, de skall ju ta sin slutexamen. Deras sluttentamina, som skulle ske
under hösten, har skjutits fram till mars 2021 vilket förbättrar situationen.

Bilder från Red Hill Baraka School.
Till vänster, elever i klass 4 nära
handtvättspunkten som är obligatoriska pga
Coronan.

Skolan i Dagoretti blev ju vräkt från sin plats av järnvägsbolaget i början på hösten. De har nu hittat en ny
markbit och har börjat att bygga upp en ny skola, naturligtvis mycket enkelt. De bedriver dock viss
undervisning.
Ekonomin är mycket ansträngd i båda skolorna då nedstängningarna har medfört en ökad arbetslöshet och
därmed sämre ekonomi för vissa föräldrar. Det innebär att flera föräldrar inte kan betala skolavgifter.
Skolorna är dock igång.

Bilder från skolan i Dagoretti

I Tanzania är skolorna öppna och barnen går i skolan igen.
Guatemala har hävt det långa undantagstillståndet, som i stort sett innebar utegångsförbud. Det innebär
dock inte fritt fram. Utbildningsministeriet har ännu inte givit tillstånd till undervisning i klassrummen. För
nästa läsår som börjar i januari planerar de statliga skolorna för undervisning med en del aktiviteter i
skolan och andra på distans.
I Yalambojoch har fritidsverksamheten kunnat bedrivas. Det är 19 flickor i åldrarna sex till tretton år som
deltagit i eftermiddagskurserna med broderi och andra fritidssysselsättningar. Ledaren, som Jidca
finansierar, har varit sjuk och har endast kunnat arbeta halvtid och det har hon gjort i fritidsgruppen La
Textileria.

Maria Aracely syr korsstygn.

Isabel, Maria , Apolonia och Guadelupe smakar mispelfrukter.

JIDCA har ju även en informationsuppgift, att sprida kunskap om situationen i utvecklingsländer. Det gör vi
främst genom våra informationsmöten. Möten som vi fn inte kan hålla. Vi hoppas och planerar för att det
skall gå att hålla offentliga möten strax före sommaren eller i början på hösten. Jidca har erhållit
projektmedel från Forum CIV, så att vi kan engagera externa föreläsare. Vi hoppas att smittspridningen
minskar avsevärt, så att dessa möten kan hållas. Vi ser fram emot att se ER.
Det stundar ett nytt år och vi vill gärna att ni fortsätter att vara medlem i vår förening. Betala därför in
medlemsavgiften på 200 kronor till plusgiro 87 34 90-7.

Styrelsen i JIDCA önskar Er alla ETT GOTT NYTT ÅR 2021!

