Fritidsverksamhet för flickor,
Guatemala
Yalambojoch är en liten by inte långt från
gränsen till Mexico. Där finns en gammal
mayakultur och invånarna är mayaindianer.

Kontakta gärna JIDCA:
Ordförande: Kurt Johansson,070-580 12 33,
kurt@johansson.to
Kontaktperson för Holili, Tanzania:
Kurt Johansson, kurt@johansson.to

Den svenska föreningen COLCHAJ NAC
LUUM driver ett kulturcentrum i byn med

Kontaktperson Red Hill Baraka School,

bland annat förskola. JIDCA bekostar en

Nairobi , Kenya:

fritidsverksamhet under eftermiddagarna för
flickor i åldern 6-16 år. 30-40 flickor deltager

Jämtland International Development Collaboration Agency

Pia Mosten,
pia.mosten@icloud.com

Jämtlandsgrupp för
internationellt samarbete
JIDCA för kvinnor och barn i fattiga länder

i verksamheten. Syftet är att ge flickorna en

meningsfull fritid och att bryta de

Kontaktperson Ngando School Dagoretti

könsmönster som binder flickorna till

och skola för David, Nairobi, Kenya:

hemmet.

JIDCA arbetar med:
-

stöd till skolor
lokaler, skolmat, utrustning

-

stöd till familjer
skolavgifter och stöd till att skapa
en egen försörjning

-

solidarisk handel

Christine Eriksson,
christine_muhatia@yahoo.com
Kontaktperson Guatemala:
Yvonne Holmström,
yvonne.k.holmstrom@gmail.com
Kontaktperson Tchad:

JIDCAs insamlade medel går oavkortat till
projekten. Medlemsavgiften 200 kr/år samt
bidrag lämnas till pg 87 34 90-7

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

www.jidca.se
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Skolor i Nairobi, Kenya

Skola för David, Kenya

Stöd till flyktingläger i Tchad

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- och
sanitetsutrymmen. JIDCA har stöttat skolan
med skolbänkar, skolmateriel och för bygget
av toaletter.

JIDCAs senaste projekt är stöd till David, en
17 årig pojke som blev svårt brännskadad
när han var 1 år. Genom stödet med bl a
avgifter kan nu David gå i en specialskola,
vilket är hans första skolgång.

Sedan 2020 stödjer JIDCA en verksamhet i
flyktinglägret Kounougou i Tchad, på
gränsen till Sudan. I lägret bor cirka 30 000
flyktingar, främst från Darfurområdet.
Stödet går till en skola för barn med olika
funktionshinder, och består av lön till en
lärare och två assistenter.

Red Hill Baraka School bedrivs också utan
statligt stöd. I skolan är alla välkomna att
studera oavsett religion, etnisk grupp eller
samhällsklass. De som har liten inkomst
betalar lägre skolavgift, de med hög inkomst
betalar mer. Skolan har ca 220 elever mellan
5-15 år. JIDCA har lämnat stöd till inredning,
utrustning och för bygget av två toaletter.

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 har
varit att barnen kunnat gå i skolan. Alla
barnen har gått grundskola, vissa även
gymnasium eller en yrkesutbildning. Kvar nu
är ett av de yngre barnen, Theresia, som går
en högskoleutbildning och siktar att bli
lärare för små barn.

Yngsta eleverna med lärare i Red Hill Baraka
School
Theresia.
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