SVENSKA UTBILDINGSFONDEN FÖR LIBERIA 2015
2015 = ETT SVÅRT MEN BÄTTRE ÅR EFTER EBOLAN

Start av skolbygge
Mother Artis Owensgroove i
Grand Bassa County

För alla Liberias barn blev 2014 och hösten förlorad på många sätt. Inga skolor var
öppna i landet under Ebola-katastrofen. Under våren 2015 startade äntligen
skolorna igen, men många familjer hade fått det mycket sämre ekonomiskt. Lärare
hade fått ta andra jobb och det blev en svår start. Utbildningsfonden valde därför
att göra ett extrainsatt stipendieprogram 2015 med principen att ge stipendier till
ca 25% av de elever som går i skolorna där vi gjort projekt. Sen kunde vi äntligen
sätta igång med förberedelser för nya skolbyggnationer. Vi fokuserar i år på
avlägsna platser som kräver lite mer Bygget av två helt nya skolor är igång tack
vare alla oss som stöttar – läs mer här!

Start av skolbygge i
Segisu i Lofa County.

SKOLPROJEKTEN 2015 – VAD VI GJORT IHOP !

854 elever fick
skolstipendier efter Ebolan

LÄNKARNA I BLÅTT GÅR TILL REFERENSER PÅ HEMSIDAN!

Alla årets projekt är
insamlade för ca 757 000 kr
– det är vi stolta över !!
100% av medlen har
gått till Liberia i enlighet
med föreningens stadgar
TACK FÖR ERT STÖD TILL
LIBERIAS UNGA

Stipendieprogram för 854 elever efter Ebolan
I sviterna efter Ebolan hade många familjer det extra svårt ekonomiskt.
Under 2015 gjorde vi därför en engångsinsats med skolstipendier till 854
elever i sju skolor: Todcad (74) Artis (55) Step of Faith (94) Dominic Hena
(244), New Life (226), Benla (54), Calvary (107)

Skolbygge hos Mother Artis i Owensgrove-Grand Bassa
Bygget av en ny sexklassrumsskola är startat och beräknas vara klart i Mars.
Ingen fungerande skola har funnits i området, vilket lett till att få elever gått i
skolan. Projektet kommer ge barnen i området utbildning och även minska
inflytandet av rituella traditioner.

Skolbygge hos Segisu i Lofa County
Lofa ligger i en avlägsen del av Liberia och Segisu i ett mycket fattigt område
på landsbygden. Vi är stolta att genomföra ett projekt här, eftersom det
ställer extra stora utmaningar på projektet – men det hamnar på en plats där
behoven är som störst. Läs mer här där Momolu på plats berättar mer!

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR – MED HOPP OM ETT FORTSATT STÖD 2016
Vi tackar alla de som stött oss på olika sätt. Vi hoppas att ni är nöjda med det vi gör tillsammans. Vi är stolta över effekten i
satsningarna under 2015. Vi driver våra projekt på ett entreprenöriellt sätt, där vi söker balans i kontroller och projektstorlek. Vi
hoppas att ni vill vara med fortsatt framåt och hjälpa Liberias barn till en bättre utbildning – något vi är övertygade är grunden till
all utveckling och säkerhet i världen. Allt på ett sätt där vi som privatpersoner och företag får stor och tydlig effekt av våra gåvor.
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