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SKOLORNA ÅTER ÖPPNA EFTER PANDEMIN
JIDCA:s insamlade medel går direkt till olika projekt och liksom tidigare prioriteras undervisning
för barn i utsatta områden i världen. Här kommer en kort uppdatering av läget för de olika
projekten.

Kenya
Skolorna är nu helt öppna igen efter nedstängning på grund av Covid-19 och slutexamen för
årskurs 8 är avklarad.
Från Red Hill Baraka School berättar man att deras elever fått bra resultat, trots den tidigare
nedstängningen.
Styrelseledamoten i JIDCA Christine Eriksson besökte Kenya i april och överlämnade bidrag från
JIDCA till skolan för byggande av toaletter. Toaletterna är nu klara och i bruk och de är mycket
uppskattade av eleverna.

Vattentank till toaletterna sätts upp på taket.

Christine besökte också Ngando School i Dagoretti och köpte skolböcker och annat
undervisningsmaterial till skolan. JIDCA har också köpt nya skolbänkar till skolan. De känner sig
trygga med de lokaler de använder nu, men hyran gör att ekonomin är mycket ansträngd.

Tchad
I flyktinglägret i Tchad har undervisning kommit i gång för drygt 40 barn med olika
funktionsvariationer. JIDCA har gett bidrag till lön för en lärare och några assistenter.

Tanzania
Skolorna i Tanzania är öppna och barnen från Holili går kvar i skolan.

Guatemala
Fritidsverksamheten La Textileria i Yalambojoch fortsätter. Det är något färre flickor som deltar
nu, men det ger fritidsledaren Juana mer tid att hjälpa de yngre flickorna. Hon har också startat
en ny kurs för tonåringar, där de broderar traditionella blusar.

Till hösten planerar vi för ett medlemsmöte under förutsättning att Coronaläget tillåter det. Vi
hoppas naturligtvis att smittspridningen av Coronaviruset avtar, både hos oss och ute i världen,
så att vi kan träffas och även resa och besöka våra projekt igen. Vi återkommer med information
om medlemsmöte.

Styrelsen i JIDCA önskar dig en riktigt fin sommar!

PS - Du har väl inte glömt att betala medlemsavgift 200 kr till vårt plusgiro 87 34 90-7.

