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AKTUELLT FRÅN JIDCAS PROJEKT
Corona pandemin har naturligtvis påverkat JIDCAS verksamhet på många sätt. En
konsekvens är att vi inte kan hålla öppna möten för att informera om vår verksamhet. Vi har
därför uppdaterat vårt e-postregister och vår hemsida JIDCA: I detta e-postmeddelande ger
vi er aktuell information, men följ oss också på hemsidan och via Facebook.
Guatemala
Jidcas projekt i Yalambojoch, en indianby i Guatemala, består av bidrag till en
fritidsverksamhet för flickor i åldern 6-14 år. Den bedrivs på eftermiddagarna efter skolan
och syften är att barnen skall aktiveras och inte bli hemma i passiviserande och i flera fall
osunda miljöer. JIDCA bekostar lönen för en fritidsledare. Normalt deltager ca 40 flickor.
När pandemin bröt ut i början på mars utfärdades utegångsförbud förutom för nödvändiga
saker som arbete. Alla skolor stängdes och därmed även JIDCAS verksamhet. Vår
fritidsledare blev den enda avlönade på kulturcentrumet där verksamhet bedrivs och blev
centrats allt i allo. Succesivt under hösten har verksamhet kunnat starta i mindre skala.
Undantagstillståndet är upphävt från oktober månad, men skolorna får inte starta förrän
efter årsskiftet. Fritidsverksamheten bedrivs nu med 12 flickor. Fritidsledaren bistår också
vissa elever med läxläsning. Undervisningen skall ju bedrivas på egen hand, vilket de flesta
inte klarar med de läromedel som finns.
Skolor i Kenya
JIDCA har under året lämnat bidrag till tre skolor i Kenya.
Kiriko
Skolan i Kiriko ligger på landsbygden och är en skola för funktionshindrade, Den har ca 80
elever. Under 2018 och 2019 har JIDCA bekostat en nybyggnad av sovsal och
hygienutrymmen för skolans pojkar. Flickorna hade tidigare acceptabla lokaler medan
pojkarnas var mycket undermåliga. I början av 2020 besökte några medlemmar från JIDCA
skolan och köpte då bland annat klädskåp till pojkarnas sovsal. Fn har vi inget ytterligare
projekt med Kiriko.
Ngando School
Ngando School är en privat grundskola i Dagoretti i slummen i Nairobi med ca 100 elever.
Den vänder sig till barn som inte har råd med de kostnader som det medför att gå i en statlig
skola. Den finansieras med bidrag och vissa skolavgifter, för de som har möjlighet att betala.
Deras lokaler har varit mycket dåliga, varför Jidca i början av året bidrog med material så att
skolan kunde göra betonggolv istället för jordgolv i de två klassrummen och bygga
skolbänkar. Skolan stängdes i mars pga corona. I september fick vi beskedet att
järnvägsbolaget som äger marken som skolan stod på, utan förvarning har rivet skolan och

ställt inventarierna på gatan. Det är fn osäkert var och hur skolan fortsatt skall bedriva sin
verksamhet. Barnen är tills vidare utan undervisning och den lunch som ofta är barnens enda
riktiga mål mat under dagen. JIDCA är beredd att lämna stöd när skolan kan starta på någon
annan plats.
Red Hill Baraka School
Red Hill Baraka School är en annan privat grundskola i Nairobis slum med ca 180 elever. Den
har i likhet med Ngando School inte heller något statligt stöd, men har egna lokaler och en
viss möjlighet till egen odling. Den finansieras på samma sätt som Ngando School. JIDCA
lämnade i början av året ett stöd på 10 000 kronor som användes till utrustning på skolan.
Skolan stängdes av myndigheterna i mars och eleverna blev utan undervisning och lunch. En
begränsad verksamhet startades efter sommaren för att ge undervisning för de elever som
gick åttonde klassen och skulle ta sin examen vid årsskiftet. Verksamheten blev snabbt
överbokad då skolan även serverade lunch. JIDCA hr lämnat ett bidrag på 15 000 kronor till
denna verksamhet. Det är fn oklart när skolorna åter får starta i vanlig omfattning.
Föräldrastöd i Tanzania
JIDCA har under många år stöttat två ensamstående kvinnor i Holili med många barn, dels
genom bidrag till barnens skolgång dels genom att försöka ge mödrarna en egen försörjning.
I den ena familjen har barnen nu gått ut grundskolan och två av barnen i familjen har även
fått bidrag till en yrkesutbildning. Vi lämnar numera inga bidrag till den familjen. Den andra
ensamstående kvinnan har 7 barn. 5 barn har gått ut grundskolan och två är kvar, för dem
bekostar JIDCA skolkläder och skolmaterial. Av de övriga har en pojke, Jafet, fått en
yrkesutbildning till elektriker och en flicka en kortare turistutbildning. En av flickorna,
Theresia, började i våras en tvåårig internatutbildning till förskollärare. Skolan stängdes i
mars, men har nu åter öppnats. Vår inriktning är att stödja barnen under grundskolan och till
en ev yrkesutbildning. Ett utbildningsår på en yrkesutbildning med internat kostar ca 13 000
kronor.
Funktionshindrade i flyktingläger i västra Tchad
JIDCA samarbetar i detta projekt med Sudan Volunteer Organization (SVO). SVO har öppnat
Tchads första skola för elever med funktionsvariationer i ett stort flyktingläger i västra Tchad
på gränsen till Sudan. I lägret bor 21 000 flyktingar. Skolan drivs ideellt av några lärare och
volontärer och har 70 elever. Eleverna har i huvudsak fysiska handikapp och behöver hjälp
både för att komma till skolan och i skolan. JIDCAS insats på 15 000 kronor kommer att ge
lön till en lärare och två volontärer under ett år. Stödet kommer att ges från slutet av 2020.

Behoven är stora i alla våra projekt och styrelsen försöker prioritera där behoven är störst.
När du vill bidra till vår verksamhet, sätt in pengarna på pg 87 34 90-7. Vill du stödja ett
speciellt projekt så ange detta i meddelandefältet. Du kan också använda Swish till
070-345 98 27.
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