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Glad sommar kära LDA-vänner! 
 
Vintern har gjort sitt med kyla, snö, regn och 
blåst. Våren har snart också gjort sitt och snart är 
sommaren på väg. Vi såg alla fram emot en fort-
sätt fin tid och en skön och välbehövlig sommar 
men Covid-19 kommer att ställa all planering på 
ända. 
Även Liberia är drabbat av den smittsamma 
sjukdomen. ALLA skolorna i Liberia är stängda, 
offentliga platser och marknader håller öppet 
endast fram till kl. 15.00. Ingen får vistas på ga-
torna efter denna tid. Soldater tar hand om folk 
som inte ger sig av hemåt. 
Men ändå, vi vill passa på att tacka alla som har 
bidragit till vår verksamhet och framför allt ett 
stort tack för alla bidrag till lärarlöner.  
LDA:s motto är ”Utbildning är nyckeln till fred, 
frihet och utveckling”. För att bekämpa fattig-
dom och satsa på utveckling måste det finnas en 
bra utbildning. För att en bra utbildning ska 
kunna ges måste man först och främst se till att 
lärarna får sina löner, så att de kan försörja sig 
själva och sina familjer, så att de inte lämnar 
LDA:s skolor för att undervisa i andra skolor el-
ler söker andra arbeten.   
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

	
Mr.	James	M.	T.	Gbolumah,	rektor	för	Grassfieldskolan	

	
Ord	från	ordföranden	
”Vi i LDAs styrelse är väldigt tacksamma för 
alla bidrag som inkommit under vintern och 
våren, både från enskilda personer och företag. 
Ni gör en viktig insats för att barn och ungdo-
mar i Liberia ska kunna få möjlighet att gå i 
skola och få en meningsfull utbildning! 
Coronaviruset har drabbat även Liberia. Sko-
lorna är stängda och nu mer än nånsin behövs 
stöd till våra skolor, inte minst för att kunna 
fortsätta den viktiga sjuksköterskeutbildning-
en. Både små och stora bidrag behövs, så tveka 
inte! Tillsammans hjälper vi till att bygga Libe-
rias framtid!” 

	
Bertil Oskarsson, 

ordförande		
Barnen har fått nyårs-firar-attiraljer från Sverige 
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Planering för 2020/2021 
Nu i mars reste jag till Liberia för att gå igenom 
planeringen för läsåret 2020/2021 och diskutera 
olika spörsmål kring våra båda skolor. En vecka 
efter ankomsten till Liberia meddelades att en 
minister som besökt Schweiz för en konferens, 
hade kommit tillbaka till Liberia smittad med 
coronavirus. Dagen därpå ändrade jag tidpunk-
ten för min återresa till Sverige och flög hem en 
vecka tidigare. Det visade sig vara i grevens tid. 
Jag kom med på sista planet på 30 dagar framåt! 
Folk har det svårt att hitta mat och har dåligt 
med pengar att köpa munskydd som är en 
”MÅSTE” att ha på sig. Därför vill Liberia Dujar 
Association att folk ska hjälpa till att rädda liv 
genom att skänka pengar till munskydd åt våra 
elever, lärare, övriga anställda och även folket 
som bor i kommunen där skolorna ligger. 
Lois Hemgren  
	
Ny Plan för Utbildning i Liberia 
Utbildning är en mänsklig rättighet och är 
grundläggande för fattigdomsbekämpning, de-
mokrati och jämställdhet. Utbildning ger männi-
skor de verktyg som behövs för att bygga ett 
jämställt fredligt och långsiktigt hållbart sam-
hälle. 
Liberias regering tillsammans med National 
Commission on Higher Education har bildat en 
kommittee för att skriva en ”draft policy” så att 
högskolor och institutioner kan starta E-
learning program. I väntan på regeringens lös-
ning för detta, har Liberia Dujar Association-
Liberia diskuterat möjligheten att starta själva. 
Men för att göra det måste det finnas Internet-
anslutning och att eleverna har tillgång till da-
tor, laptop, padda eller annat verktyg. Eftersom 
eleverna inte har det, så ligger projektet vilande 
tills vidare. 
 

Motto: 
Love, care and share 

Utbildning är nyckeln 
till fred, frihet  
och utveckling  

Corona har drabbat Liberia 

Liberia har också problem med Covid-19, även om 
antalet drabbade och de som gått bort inte är lika 
många som i andra länder. Sedan viruset upptäck-
tes i Liberia den 16 mars har 199 smittats och 20 
personer har avlidit (siffror från 11 maj). Ändå är 
det skrämmande när vi tänker på det 14-åriga in-
bördeskriget där 150 000 personer dog och därefter 
kom Ebola 2014. Nu när Corona drabbat landet, är 
det åter igen ett stort problem för det lilla landet 
med mycket små resurser.  

		 	
Exempel på hemmagjort ansiktsskydd (t.v.) samt hur det kan 
se ut påsatt (t.h.) 

Folk har inte råd att köpa ansiktsmasker, och där-
för börjar de tillverka egna med afrikanskt tyg som 
de köper billigt. Se bilderna av masken och hur de 
sätter på den. 
Lois Hemgren 
 

Önskelista för skolorna 
• Sjukhussängar 
• Dito stolar 
• Sjukhusutrustning 
• Mediciner 
• Skolmöbler 
• Stolar 
• Skrivblock 
• Pennor 
• Stor dieselgenerator 
• Stor gräsklippare 
• Kontorsmateriel 
• Datorer 
• Mobiler 
• Skrivpapper 
• Kuvert 
• Skrivare 
• Kopiator 
• Leksaker till dagisbarn 
• Toalettstolar  

• Tvättfat 
• Dörrar till toalettrum 
• Solceller 
• Barnleksaker 
• Fotbollar 
• Musikanläggning 
• Radio 
• Gympaskor 
• Cyklar 
• Hushållsutrustning 
• Whiteboard 
• Projektorer/Overhead 
• Plåster 
• Bandspelare 
• Handsprit 
• TV-apparater  
• Takarmaturer 
• Kyl och frys 
• Med mera, osv. 

	
	

PO	Sporrong	Ark	MSA	
po.sporrong@telia.com	

	 IBM-personalens	
U-hjälpsförening	

	 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se	
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Skolmateriel från Finspång 

Liberia Dujar Association har 
genom Anna Hellerstedt, lä-
rare på Bergska Gymnasiet i 
Finspång, fått skolmöbler och 
andra möbler och barnleksa-
ker från Bergska Gymnasiet 
själv, Nyhemsskolan och 
Högklints Förskola, alla be-
lägna i Finspång, några mil 
nordväst om Norrköping. 
Samarbetet med Bergska bör-
jade med att Lois Hemgren 
var där och föreläste om Libe-
ria, vilket senare resulterade i 
att en grupp från skolan år 
2016 besökte verksamheten på 
plats i Liberia. 

 
”Inlastarna” fr.v. Lois Hemgren, Anna Hellerstedt, lärare, Tilda Martens och Maja 
Larsson, båda elever vid Bergska. 

 
” Får allting verkligen plats i den lilla skåpbilen?” – Jodå, en så van ”stuvarbetare” 
som Per Hemgren fixar alltid det. 

 
Vi behöver minst 250 skolbänkar och stolar till. Utöver detta behöver vi 
andra saker till LDA-Liberias första loppmarknad. Se listan på föregå-
ende sida. Varje bidrag och materiel är guld värd. 

En grupp om tre elever och två 
lärare besökte som sagt vår 
verksamhet år 2016 genom 
ett praktikantprogram med 
vårt Technical College. För 
att utöka och utveckla vårt 
samarbete var ett nytt studie-
besök planerat till i år, 2020. 
Men på grund av Coronavi-
ruset är all planering inställd 
tills vidare.  
Under tiden samlar LDA 
skolmateriel och annan mate-
riel för att skicka till Liberia 
senare. Det kan vara stolar, 
skolbänkar, saker från ett da-
gis, leksaker, sängar, soffor, 
mm.  
Skolmaterielen ska levereras 
till Grassfieldskolan och Te-
chnical College. Det som inte 
kan användas i skolorna ska 
säljas på loppmarknad för att 
få in pengar till skolorna. 
Detta blir det första ”loppis” 
som kommer att arrangeras i 
LDAs historia i Liberia. Du 
kan vara med och skänka sa-
ker som du vill bli av med. 
Fråga kompisar, familj, barn 
och vänner också. 
Om du inte har något att 
skänka, ge en slant i stället. 
Din gåva är extra viktig i år. 
Använd Swish 9018474 eller 
plusgiro 90 1847-4. Ange 
”Skolmöbler”. 
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Technical College  
Av de sex kurser som Liberia Dujar Technical Col-
lege driver, har vårdlinjen mer än 200 elever av de 
300 som går på skolan. Detta beror på att det saknas 
så många sjuksköterskor i Liberia, framför allt efter 
att Ebola tog över landet 2014 - 2016. Landet behö-
ver ”livräddare” även nu när Covid-19 nått Liberia.  
LD Technical College har en tillbyggnad som kom-
mer att användas som klinik för att hjälpa männi-
skor som bor i kommunen där skolan finns. Det 
finns ingen annan klinik i närheten som kan ta emot 
sjuka som behöver akut hjälp. Liberia Dujar Associ-
ation söker nu någon – även från Sverige, som kan 
driva kliniken tillsammans med LDA. Är du intres-
serad? Hör av dig på www.info@liberiadujar.org. 
Dessutom behöver vi en lärarutbildare som kan ut-
veckla vårt utbildningsprogram för lärare som är en 
av kurserna. 
Andra kurser som vi tidigare tillhandahöll, finns 
inte för stunden utom jordbrukskursen som kanske 
kan fortsätta om och när det finns sponsorer.  
Liberia Dujar Association-Liberia har fått tillstånd 
på Bsc.-nivå att driva även icke tekniska kurser. De 
nya kurserna som planeras är Accounting, Mana-
gement, Public Administration, Sociology och Eco-
nomics.  
Många elever från vårdlinjen på TC och elever från 
Grassfieldskolan arbetar frivilligt med att gå ut i 
sina egna och andra kommuner för att informera 
om hur Coronavirus smittar och vad man kan göra 

 

 
Vaktchefen på TC, den pålitlige Alfred Tenyan 

för att skydda sig genom att tvätta händerna och 
hålla annan god hygien. Men eleverna har dåligt 
med munskydd, handskar och annan utrustning 
för att skydda sig mot det farliga viruset. En 
kvinna som syr munskydd av afrikanskt tyg säljer 
dem för 25 kr st. Vi behöver köpa munskydd så 
att eleverna kan skydda sig, innan de går ut och 
arbetar i olika kommuner. Insamling pågår just nu 
och din gåva är extra viktig i detta läge. 
Lois Hemgren 
 
 

 
Några av eleverna i Nursing school med föreståndare Alicia Fleming i blårandig klänning 
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Barte Seneh berättar om pågående ombyggnadsarbeten  Nya elever som vill börja på barnmorskeprogrammet  
på barnmorskecentret gör ett inträdesprov 
 

			 	
Föreståndaren Alicia Fleming berättar om Planeringsmöte med Management Team. Från vänster: 
barnmorskeprogrammet Nathan Mahteh, Lois Hemgren, Dennis Toe, Barte Seneh 
	

			 	
Christina Teah, Head Janitor pratar med eleverna om   Christoffer Philips är sekreterare på TechnicalCollege 
 försiktighet vid toaletterna	
	
	
	

Stenvreten	
Redovisnings	AB	

	 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se	

	
Marco	Helles	AB	
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Grassfieldsskolan		
	
	
. The Liberia Dujar High School on the 24th of 
January, had her installation program of elected 
government officials. The program was held in the 
auditorium of the school. The student's govern-
ment of this great institution invited so many 
schools for their program and also invited Hon. 
Jefferson T. Koijee as their guest speaker. 

According to the President elect by then, Emman-
uel M. Dansiah said in order to modernize our in-
stitution, we need to get rid of some things like 
writing on the black board, using some od meth-
ods and bringing things that students will like to 
be on campus all the time, and they decided to 
renovate their school basket ball court and get in-
volved into some sporting activities to attract 
more students to this great and mighty institution. 

To do this, our estimate to make our dream come 
true is the sum of five hundred united states dol-
lars (500.00) will be needed, so have the mind set 
to bring marker boards on this campus, so our 
teachers can stop using black boards which get-
ting them sick from carbonate calcium which can 
effect them very badly, and their estimates for this  
is eight hundred and fifty five united states dol-
lars (850.00usd). 

The President elect Emmanuel M. Dansiah, ap-
peals to the school administration to get rid of this 
complex curriculum system with in our school, so 
that students can focus on their career and become 
more advanced in what they want to do in the fu-
ture. Our school needs to be well known as a new-
ly elected government, we thought it wise to erect 
a giant size sign board to show case the school in-
frastructural. According to their estimated cost, it 
sums up to (400.00) four hundred united states 
dollars and the grand total of one thousand seven 
hundred and fifty five united states dollars 
(1755.00) for all the project from the student coun-
cil government of 2019/2020 academic school 
year. 

According to the Principal Mr. James M.T. 
Gbolumah he appreciates the student council gov-
ernment for their hard work and asked them to 
work with the school administration for the bet-
terment of the institution, 	

together we can move Dujar farward. These are few 
names of the newly official and positions. 
1. Emmanuel M. Dansiah --- President 
2. Veronica T. Swen --- Vice President 
3. Thomas K. Charlie --- Chairman 
4. Isaiah K. Gbelee --- Speaker 
5. Emmanuel G. Johnson --- Advisor 
Prepare by Mr. Fredrick N. Toe 
PRO LDHS 
 
 
 
Heja Grassfield! 
Lite mer än 500 elever har gått i Grassfieldsskolan 
under läsåret 2019/2020, varav flickor 60 %. Vad är 
det som egentligen lockar eleverna till Grassfield? 
Förutom undervisningen är det de olika aktivite-
terna som finns på skolan, Basketball Court done-
rad av Göran Molin med familj, extra undervisning 
på eftermiddagarna för att elever som ska göra nat-
ionella provet ska få bättre betyg.  

Tre av ”våra” flickor har deltagit i USAID ”The All 
Girls Quzing Team”. I detta har flickorna vunnit en 
Trophy som hela skolan är stolt över. Allt detta mo-
tiverar och lockar eleverna att söka till oss. 

Vad flickorna vill är stöd till deras skolavgifter som 
kan motivera dem att gå vidare och komma med 
stolthet varje gång de deltar i tävlingen. 

	
Flickorna som tog en Trophy: Soldorna S. Kullie, Ralphena 
Kor, Blessing Captain, alla i 12:e klass 
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Förskoleklass med lärare   Möte mellan lärare och elever i samlingshallen. 
 

        
Förskoleelever med nyårsfirar-attiraljer från Sverige Möte som ovan. 
 

     
Mamie Jappah från Sverige på besök hos ”ettagluttarna” på  Lektion pågår 
Grassfield  
	

Anna	Hellerstedt	
Enskild	partner 

 Yvonne	Tillman	
Second	Hand	Clothes	

 Gunnar	Löfberg	AB	
gunnar@gunnarlovberg.se		
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Bli	LDA-Partner,	som	bidrar	regelbundet,	månadsvis!	

En	regelbunden	donation	på	50,	100	kr	eller	mer	
gör	det	möjligt	för	oss	att	planera	långsiktigt	med	
våra	utbildningsprogram.	

Regelbunden	finansiering	leder	till	hållbar	
förändring	för	utbildning	av	barn	och	ung-
domar	i	Liberia.	

Läs	Nyhetsbrevet	digitalt!	Skicka	din	e-postadress,	så	kan	du	läsa	brevet	i	telefon,	dator,	pad…..	
	

 
Angel Fomba, utnämnd till ”Outstan-
ding Student” i Grassfieldsskolan 

	
Stöd	Dujar	ekonomiskt	
Det	finns	flera	sätt	att	stödja	vår	
utbildning	ekonomiskt.		

Bli	/	fortsätt	att	vara	medlem	för	
295	kr	för	enskild	medlem	och	
495	kr	för	familj	per	år.	

Minnesgåva.	Skänk	en	gåva	till	
minne	av	någon	som	avlidit.	

	

Bli	månadsgivare.	Stöd	vårt	
arbete	månadsvis	med	val-
fritt	belopp	via	autogiro.	För	
50	kr	i	månaden	kan	en	elev	
erhålla	en	livsavgörande	ut-
bildning.	

Spontangåva	eller	födelse-
dagspresent	-	ge	en	gåva	
genom	att	Swisha	till	
9018474.	

 
MEDLEMSAVGIFTEN 
 295 kr för enskild medlem 

495 kr för familj. 

 
Swisha	
med		

QR-kod.	
 

	

Be an example of the CHANGE you want to see in the world! 
 

	

Liberia	Dujar	Association		
Åsögatan	113,	116	24		Stockholm	
Tel:		 0704-77	84	02	
Plusgiro:	 90	1847	–	4	
Swish:	 9018474	
info@liberiadujar.org	
www.liberiadujar.org	
www.facebook.com/liberiadujar	
Reg.nr:			 802400-9709 
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www.insamlingskontroll.se	

 

 
 

    

Familjen	Roström	
Enskild	partner		

	 	

HOS	Arkitekter	AB	
www.hosark.se	

	
Anita	Sundin	
Enskild	partner		

	
	


