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Kära LDA- vänner! 
Liberia	  Dujar	  Association	  vill	  tacka	  Er	  för	  att	  Ni	  har	  valt	  att	  vara	  medlemmar	  och	  vänner	  till	  organi-‐
sationen.	  Ert	  stöd	  under	  2015	  har	  gjort	  skillnad.	  Under	  året	  fick	  vi	  in	  nya	  medlemmar	  och	  en	  del	  
”avhoppade”	  medlemmar	  har	  gjort	  ”come	  back”.	  	  

Efter	  ebolaepidemin	  utökades	  antalet	  elever	  på	  skolorna	  igen.	  Nya	  elever	  har	  registrerats	  på	  
Grassfieldskolan,	  examinering	  har	  gjorts	  på	  vår	  yrkesutbildning	  på	  Technical	  College	  och	  hittills	  har	  
358	  nya	  elever	  skrivit	  in	  sig	  där.	  

Grassfieldsskolan	  fortsätter	  att	  göra	  bra	  ifrån	  sig.	  Skolan	  utsågs	  bland	  tolv	  andra	  gymnasier	  i	  Mon-‐
rovia	  att	  ta	  en	  speciell	  examen,	  WASSCE	  /West	  Africa	  Senior	  Students	  Certificate	  Exams	  i	  mars.	  
170	  elever	  från	  LDHS	  tillsammans	  med	  andra	  elever	  kommer	  att	  skriva	  denna	  examen	  i	  en	  månad.	  	  

En	  ny	  kurs,	  lärarutbildning,	  har	  startat	  under	  detta	  läsår	  2015/2016	  för	  att	  lärarna	  ska	  utveckla	  sig	  i	  
sitt	  yrke.	  Denna	  kurs	  kommer	  även	  att	  ha	  god	  nytta	  av	  en	  volontär	  utifrån	  för	  att	  underlätta	  för	  
kursledningen.	  Därför	  planerar	  Liberia	  Dujar	  Association	  att	  värva	  volontärer	  till	  sin	  yrkesutbild-‐
ningsskola.	  	  

Läs	  mer	  om	  några	  elevers	  personliga	  situation	  och	  framsteg,	  och	  annat	  som	  händer	  inom	  före-‐
ningen,	  allt	  som	  blivit	  möjligt	  tack	  vare	  er	  medlemmar	  i	  LDA!	  
	  

Lois Hemgren 
Generalsekreterare 
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 Ord från ordföranden 

 

  Anna Hallam 
 
Mars månad. Vårmånad. Solens strålar börjar återigen kän-
nas varma och mycket känns helt plötsligt lite lättare än det 
gjorde innan årsskiftet. Samma känsla råder hos LDA. Tack 
vare ett stort bidrag från en av våra givare kan vi nu skicka 
en välbehövlig summa pengar till LDA Liberia för att bidra 
till lärarlöner till Technical College. Stort tack! Under våren 
kommer LDA Sverige dessutom ha hjälp på kontoret av vår 
praktikant Desirée Sterner. Välkommen Desirée! Med ett 
extra par händer på kontoret kan vi nu ta tag i administra-
tiva sysslor som under en tid har varit eftersatta. Bland an-
nat fokuserar vi på en ny webbsida och nya projektansök-
ningar. För att underlätta för nya och nuvarande medlem-
mar öppnar vi nu dessutom upp möjligheten att bli må-
nadsgivare genom autogiro. Mer information om hur du 
blir månadsgivare hittar du i detta nummer av nyhetsbre-
vet. Ditt bidrag är viktigt för oss, litet som stort. Under 
parollen ”alla vårbäckar små” vill jag därför uppmana dig 
som medlem att genom att föra LDAs budskap vidare till 
vänner och bekanta, hjälpa oss att öka medlemskretsen. Har 
du dessutom kontakt med företag som kan vara intressera-
de av att stödja LDA genom att bli partner till organisatio-
nen, flaggar jag redan nu för att vi i maj kommer att bjuda 
in till en partnerträff. Ta gärna kontakt med kontoret om du 
har tips på intressanta företag eller vill veta mer om den 
kommande partnerträffen. 
  
Väl mött i vårsolen! 
Anna Hallam 
Ordförande 
Liberia Dujar Association-Sweden	  

 
Bli månadsgivare! 
Äntligen	  kan	  vi	  ta	  emot	  alla	  er	  som	  månads-‐
givare!	  	  

Från	   och	   med	   mars	   2016	   kommer	   ni	   som	  
medlemmar	  kunna	  ansluta	  er	  till	  vårt	  autogi-‐
ro.	  Det	  är	  något	  som	  vi	  ser	  som	  ett	  stort	  steg	  
i	   vårt	   långsiktiga	   arbete.	   Genom	   att	   teckna	  
autogiro	   kommer	   ni	   kunna	   stödja	   oss	   med	  
valfritt	  belopp	  över	  50	  kr	  varje	  månad.	  Detta	  
kommer	  betyda	  mycket	   för	  oss	   som	  organi-‐
sation,	   då	   det	   ger	   en	   kontinuerlig	   stabilitet	  
som	  gör	  att	  vi	  kan	  växa.	  	  

För	   att	   teckna	   autogiro	   fyller	   ni	   i	   bifogad	  
blankett	  och	  returnerar	  den	  till	  LDAs	  kontor.	  	  
Det	   är	   även	   möjligt	   att	   teckna	   autogiro	   på	  
vår	   hemsida	   under	   menyraden	   ”Stöd	   oss”,	  
underraden	  ”Bli	  månadsgivare”.	  	  

Vi	  hoppas	  att	  på	  detta	  sätt	  kunna	  få	  minst	  
300	  regelbundna	  månadsgivare	  i	  år	  vilket	  
skulle	  kunna	  ge	  oss	  ca	  500	  000	  per	  år	  för	  att	  
stödja	  skolverksamheten	  i	  Technical	  College	  
och	  Grassfield	  School.	  Detta	  skulle	  innebära	  
en	  otrolig	  trygghet	  för	  organisationen,	  lärar-‐
na	  och	  främst	  eleverna.	  
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Liberia Dujar High School, Grassfield, Liberia 
New Update – February 15, 2016 

	  

Students and teachers, as well as Administrators 
of the Liberia Dujar High School all returned 
from their semester break on Monday, February 
8, 2016. The break which was preceded by the 
semester examination started on February 2, 
2016. In effect 50% of the academic year’s activi-
ties have been done. The semester work shows 
marked improvement in student’s academic per-
formance.  This could attribute to the experimen-
tal enrichment Program(extra teaching classes 
that run from after school at 1pm to 3pm for KG- 
11 grade and for 9th and 12th graders up to 4pm) 
that was initiated by the school on the com-
mencement of the academic year. It was the 
school’s way of compensating for the instruc-
tional losses that students suffered when the aca-
demic year was abruptly halted to make way for  
 

	  
Mr. Moses B. Madi-yuu, skolans rektor	  

transition back to the former academic calen-
dar which runs from September - June/July. 
The Enrichment Program has come to a halt 
though. Nevertheless the desires for academic 
success remain burning among students as 
well as teachers and school administrators. As 
we put pen to paper massive preparations are 
being made for two external examinations 
(WASSCE and LSHSCE) West Africa Senior 
School Certificate Exams and Liberia Senior 
High School Certificate Exams for our terminal 
class, 12th grade. Their own Enrichment Pro-
gram continues as enthusiasm is building up. 
Some teachers have offered voluntary Satur-
day classes, all intended to build up the stu-
dents’ capacities. 
There are also excitements in anticipation of 
extra curriculum activities which are in the 
making. The extra curriculum activities are go-
ing to the school’s Science Lab to perform prac-
tical in chemistry, biology and physics. 
The Student Council Government Election was 
conducted just before the semester break. The 
Council is headed by student Alvin Gargli. The 
induction ceremony was held on the 26 of Feb-
ruary. In the air is also the smell of the School’s 
Annual Gala Anniversary celebrations that are 
usually characterized by lots of sporting activi-
ties. In general terms, God first, we look for-
ward to a wonderful second semester. 
Mr. Moses B. Madi-yuu 
Principal, LDHS 
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En mycket viktig bidragsgivare 
I	  många	  år	  har	  en	  speciell	  bidragsgivare	  stöttat	  
Liberia	  Dujar	  Association	  med	  stora	  belopp	  från	  
sitt	  privata	  konto.	  Han	  har	  strängt	  taget	  tagit	  
över	  finansieringen	  av	  Liberia	  Dujar	  Technical	  
College	  sedan	  drygt	  fem	  år	  tillbaka.	  Han	  tror	  på	  
LDAs	  arbete	  och	  på	  det	  sätt	  vi	  stödjer	  ungdomar	  
för	  att	  ge	  dem	  en	  framtid.	  Han	  har	  nyligen	  bidra-‐
git	  med	  $200	  000	  (TVÅ	  HUNDRA	  TUSEN	  US-‐
DOLLAR)	  motsvarande	  cirka	  1,7	  miljoner	  svens-‐
ka	  kronor.	  Han	  är	  någon	  som	  tror	  på	  ungdomars	  
framtid,	  och	  ungdomarna	  är	  Liberias	  framtida	  le-‐
dare.	  Vi	  tackar	  honom	  som	  verkligen	  betytt	  så	  
mycket	  för	  ungdomarna	  på	  TC.	  

A	  sad	  message	  

	  
The late Isaac Bafeeyo	  

While	  the	  2016	  expected	  graduates	  are	  struggling	  to	  
complete	  their	  studies	  for	  graduation,	  one	  of	  the	  stu-‐
dents,	  Isaac	  Bafeeyo,	  who	  was	  head	  of	  the	  Council	  as	  
President	  of	  the	  College	  died	  in	  a	  motorbike	  accident	  
on	  his	  way	  to	  the	  LDTC	  Campus.	  Motorbike	  taxi	  is	  
known	  in	  Liberia	  as	  Pen-‐pen.	  

 

	  
The late Isaac Bafeeyo directing a song with the students 
during the Capping Ceremony in May 2015.	  

News from  
Liberia Dujar Technical College	   
Av Nathan F Mahteh, rektor på TC 
The First Semester of Academic year 2015/2016 
officially started on the 9th of November 2015 and 
is expected to end March 12, 2016.  According to 
the records, obtained from the Office of the Dean 
of Admission, Records and Registration, the total 
of two hundred and forty-one students (241) en-
rolled this semester since the enrollment of stu-
dents in the Teachers ‘College. Some students 
have dropped since the escalation of economic 
crisis which attributed to the negative impact the 
presence of the deadly Ebola Virus Disease in Li-
beria and still has on the entire population  

  
of the Country. Due to the need of nurses in Libe-
ria, especially after ebola, many youth and young 
adult women have decided to enter into the Field 
of Nursing. Eighty-five percent (85%) of the total 
enrollment this semester was comprised of nurs-
ing students while the balance fifteen (15%) was 
comprised of both Agriculture and Engineering 
Students. 
It is interesting to inform that 30% of the 72 stu-
dents who graduated during 2015 have been em-
ployed or self-employed. The rest is awaiting re-
sults from to-be employers.  
Students of the 2016 expected graduates are now 
undergoing their on-the-job training. 
 

 
Rev. Nathan F Mahteh 

President of LDTC 
	  



	   	   Liberia	  Dujar	  Nyhetsbrev	  nr	  1,	  2016	  5	  

	  

Ord från Jimmy Lawubah,  
elev vid LDTC 
 
Eleverna	  på	  TC	  har	  kämpat	  för	  att	  klara	  av	  den	  treåri-‐
ga	  utbildningen.	  En	  av	  dem	  är	  Jimmy	  Lawubah.	  Han	  
har	  finansierat	  sin	  utbildning	  genom	  att	  köra	  motor-‐
cykel	  –taxi,	  som	  i	  Liberia	  kallas	  ”Pen	  Pen”.	  Under	  ex-‐
amineringsdagen	  på	  Technical	  College	  gav	  ordföran-‐
de	  i	  elevrådet,	  Jimmy	  Lawubah,	  i	  den	  avgående	  års-‐
kursen	  dessa	  avskedsord.	  
 
”I want to use this opportunity to extend my 
gratitude to the Administration, the Teaching 
Staff, the faculty Senate, the Board of Advisors 
and the proprietress of the Liberia Dujar Techni-
cal College for all of their commitments and loy-
alty which have affected our lives positively and 
strengthen us each day. 
As we walk out of the walls of this College to-
day, it is our hope and prayer that we continue 
to practice the standards, moral and disciplines 
and ensure that we properly represent Dujar in 
Liberia, Africa and the global world. 
I also extend many thanks and appreciation to 
our parents, guidance, sponsors including our 
loved ones for the much significant and mean-
ingful sponsorship which inspires our lives in 
the struggle towards our academic endeavors. 
My fellow graduates, I am indeed overwhelmed 
and impress by the many sacrifices,  you under-
went I pursuit of education. You have indeed 
filled my heart with joy and happiness. 
It is my sincere prayer that your good work will 
continue until the world will one day recognize 
the first step of your academic sojourn. Let us 
also understand that our struggle at Dujar is now 
over but remember that the challenges to face in 
the world and job market still remain.  
I wish you all the best and goodbye. 
Long live Liberia Dujar Technical College!” 
	  

Hannah Thomas berättar 
På	  TC,	  kampen	  för	  att	  hitta	  pengar	  till	  skolavgift	  
fortsätter	  för	  manga	  av	  eleverna	  .	  Men	  de	  vill	  inte	  
ge	  upp.	  Här	  är	  en	  kort	  historia	  för	  en	  kvinna	  som	  
bestämt	  sig	  att	  gå	  på	  Vårdlinjen	  för	  att	  förhopp-‐
ningsvis	  få	  jobb	  på	  något	  sjukhus	  eller	  en	  klinik.	  	  

	  
”My name is Miss Hannah Thomas. I am a sen-
ior student in the Nursing School at the Tech-
nical College. I live in the Soul Clinic Commu-
nity in Paynesville, a two hour drive away 
from the College. Both of my parents died 
when I was a kid. 
I am married and have two kids, twins. Their 
father was struck down with a stroke some 
years ago which makes him to be disabled. He 
is also suffering from mental illness. This left 
the responsibility of putting the children to 
school, paying rent, feeding and caring for us 
alone. 
I am determined to educate myself in order to 
find a job to take care of the children and my-
self. However, I do voluntary services in the 
Community Clinic when called upon. What-
ever is given to me for my services is used for 
the cost we have. And it is really tough! 
But I like to serve people and to read”! 
Ms Hannah Thomas 

 

Inget av detta hade varit möjligt utan 
Er alla. Vi hoppas därför att Ni vill fort-
sätt stödja oss även under 2016 genom 
att förnya Ert medlemskap. Tillsam-
mans skapar vi en bättre lättare värld 
genom att arbeta med mänskliga rät-
tigheter och utbildning. LDA tackar 
igen Eva Hollström som tagit ansvar för 
att hjälpa Hannah med hennes skolav-
gift under 2016. 

Jimmy Lawubah 	  
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Fam. Roström stödjer Manpu 
 

  
Manpu Abigail Kissic 

 
Kristina och Rikard Roström i mitten, sönerna Hugo och Sixten 

En av LDAs medlemmar, Rikard Roström, som brukar skicka bidrag som enskild partner i LDA 
 och hans familj har skickat in 10 000 kr till LDA. Pengarna är avsedda för den kvinnliga eleven 
Manpu vid TC. Det betyder att hela hennes skolavgift för i år plus kostnaderna i samband med ex-
amen senare i år är finansierade. Eftersom Manpu tar examen i år, vill Roströms i fortsättningen 
stödja en annan elev. 

Ny praktikant  
på kontoret 

 
Desiré Sterner 

Mitt namn är Desirée Sterner och jag är den nya praktikanten på 
LDA. Jag är väldigt glad över att få tillbringa den här terminen med 
att jobba i den här fantastiska organisationen! 
Jag är 23 år gammal och kommer ursprungligen från Kallhäll utan-
för Stockholm. Jag har tidigare läst vid Lunds universitet och har två 
kandidatexamina därifrån; en i Mänskliga rättighetsstudier och en i 
Freds- och konfliktvetenskap. För närvarande läser jag en magister i 
Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm, och även om jag 
är mer intresserad av fredsarbete är det en väldigt lärorik och spän-
nande. 
Jag har länge varit intresserad av Afrika söder om Sahara och riktat in 
mina studier på regionen. Jag har bland annat haft praktik på Nordis-
ka Afrika Institutet i Uppsala, och har vid flera tillfällen rest i Östafri-
ka. Mitt intresse för just Liberia fördjupades under våren 2015 då jag 
skrev min kandidatuppsats vid Lunds Universitet om fredsprocesser-
na i Rwanda och Liberia. Sommaren 2014 hade jag praktik på Peace-
Works Sweden och det var då jag först kom i kontakt med LDA. Redan 
då var jag intresserad av vad LDA höll på med och under tiden som 
följt har jag hållit koll på möjligheter att bli involverad. 

LDA-student på World Maritime University i Malmö! 

 
Emmanuel Mezoh Dolakeh 

Emmanuel Mezoh Dolakeh, en av Liberia Dujars elever, som efter 
sin högskoleutbildning arbetar på Liberia Maritime Authority i Li-
beria. Han ha fått stipendium från Liberia att studera på World Ma-
ritime University i Malmö. Han är kandidat för MSc (Master of Sci-
ence) i Maritime Affairs. Emmanuel är specialiserad i Maritime Safe-
ty & Environmental Administration (MSEA). 
Enligt Emmanuel är han intresserad av att hjälpa LDA och har skri-
vit så här. 

”I	  write	  to	  seek	  further	  information	  regarding	  how	  I	  can	  contribute	  my	  little	  
to	  Dujar.	  This	  institution	  has	  played	  a	  meaningful	  role	  in	  my	  life	  and	  con-‐
tinues	  to	  do	  so	  up	  to	  this	  day”.	  
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NOTISER 
 

	  

Insamling	  till	  Grassfieldskolans	  datorsal	  

Grassfieldsskolan	  vill	  ersätta	  sina	  gamla	  datorer	  i	  
datorsalen	  med	  fräschare	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  
Gardnersvilles	  kommun	  datakurser	  mot	  betalning.	  
Pengarna	  som	  kommer	  in	  ska	  användas	  till	  lärarlö-‐
ner	  och	  andra	  driftkostnader.	  Det	  behövs	  50	  kom-‐
pletta	  datorer	  som	  sammanlagt	  kostar	  cirka	  
125	  000	  kr.	  Du	  kan	  vara	  med	  och	  bidra	  i	  detta	  pro-‐
jekt	  med	  pengar	  eller	  genom	  att	  skänka	  din	  gamla	  
dator	  eller	  laptop.	  
 

	  

Köp	  en	  bok	  –	  lär	  om	  Liberia!	  
Liberia	  Dujar	  Association	  säljer	  fortfarande	  böckerna	  
”Inte	  bara	  en	  gruva”	  och	  ”En	  äventyrlig	  historia”.	  Just	  

nu	  säljs	  de	  för	  25	  kr.	  för	  båda	  +	  porto.	  

Passa	  på	  och	  köp	  nu!	  	  	  	  	  Kul	  läsning!	  

   
 

Kommerskollegium	  drack	  öl	  —	  det	  blev	  till	  pengar	  för	  LDA	  
Initiativtagaren	  Michael	  Koch	  på	  Kommerskollegiet	  anordnade	  en	  pub	  för	  personalen,	  och	  för	  tio	  kr	  extra	  
per	  öl	  kunde	  man	  stödja	  LDA.	  1275	  kr	  kom	  på	  så	  sätt	  in	  på	  LDAs	  konto.	  Väldigt	  många	  av	  mina	  kollegor	  är	  
involverade	  i	  vårt	  Liberiaprojekt	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt,	  och	  många	  har	  också	  varit	  i	  Liberia.	  Det	  kändes	  där-‐
för	  naturligt	  att	  försöka	  göra	  något	  lite	  extra.	  

Anna	  Hallam,	  ordförande	  LDA	  

Forum	  Syd-‐projekt	  om	  
fattigdomsbekämpning	  

Med	  ett	  stöd	  på	  100	  000	  kr	  från	  Forum	  Syd	  kunde	  
Liberia	  Dujar	  Association	  genomföra	  ett	  informa-‐
tionsprojekt	  i	  Sverige	  om	  fattigdomsbekämpning	  i	  
Liberia.	  Informationen	  har	  nått	  många	  i	  Stockholm	  
och	  utanför	  Stockholm	  i	  skolor,	  på	  företag,	  försam-‐
lingar	  och	  enskilda.	  Det	  har	  skapat	  en	  ny	  relation	  
med	  Liberia	  på	  en	  del	  skolor.	  Många	  är	  intresserade	  
och	  ser	  gärna	  att	  LDA	  berättar	  mer	  om	  Liberia	  när	  vi	  
får	  ett	  nytt	  stöd.	  

LDA	  tackar	  Forum	  Syd	  för	  ett	  fint	  samarbete	  och	  det	  
stöd	  vi	  fick.	  

	  

 

Samarbete	  med	  Peace	  Works-‐Sweden	  

Diskussion	  har	  hållits	  om	  ett	  samarbete	  mellan	  	  LDA	  
och	  PeaceWorks-‐Sweden	  om	  volontär	  till	  LDAs	  Grass-‐
fieldskola.	  Kajsa	  Stenberg,	  ansvarig	  för	  volontärer	  på	  
PW,	  har	  berättat	  för	  styrelsen	  om	  hur	  PW	  arbetar	  
med	  volontärverksamheten	  ute	  i	  världen.	  

	  
Kajsa Stenberg 

	  
 

Familjen	  Roström	  
Enskild	  partner	  

	   www.brygghusetarkitekter.se	  
	  

	   Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner	  
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NOTISER 
 

Ny	  hemsida!	  

LDA	  är	  i	  färd	  med	  att	  bygga	  upp	  en	  ny	  hemsida.	  Tills	  vi-‐
dare	  hänvisar	  vi	  till	  vår	  Facebooksida:	  

https://www.facebook.com/liberiadujar	  	  

Lärarutbildning-‐	  en	  ny	  kurs	  på	  Technical	  
College	  

En	  ny	  kurs,	  lärarutbildning,	  har	  startat	  under	  detta	  
läsår	  2015/2016	  för	  att	  lärarna	  ska	  utveckla	  sig	  i	  sitt	  
yrke.	  Denna	  kurs	  kommer	  att	  behöva	  en	  volontär	  
utomlands	  ifrån	  för	  att	  arbeta	  där.	  	  

Är	  du	  intresserad	  –	  kontakta	  oss!	  

 

Kom ihåg Medlemsavgiften för 2016 

300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj. 

Och kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 
	  

Detta	  är	  Marco	  Helles,	  
Immanuelskyrkans	  ordförande.	  

Det	  arvode	  han	  tar	  in	  för	  sina	  föreläsningar	  investerar	  
han	  i	  Liberia	  Dujar.	  Hittills	  i	  år	  och	  förra	  året	  har	  det	  bli-‐

vit	  4500	  kr!	  Tack,	  Marco!	  

	  

Volontär	  sökes	  

Liberia	  Dujar	  Association	  söker	  volontärer	  till	  	  
Technical	  College,	  framför	  allt	  avdelningen	  för	  lärar-‐
utbildning	  (Teachers	  Training	  College).	  Vi	  driver	  kur-‐
serna	  Elektroteknik,	  Bilmekanik,	  Jordbruk,	  Husbygg-‐
nad,	  Sjukvård	  och	  nu	  Lärarutbildning.	  

Vill	  du	  veta	  mer,	  kontakta	  oss	  på	  
info@liberiadujar.org.	  

	  

	  
Grassfieldskolan	  fortsatt	  framstående	  

LDA	  gymnasieskola	  fortsätter	  att	  göra	  bra	  ifrån	  sig.	  Sko-‐
lan	  utsågs	  bland	  12	  andra	  gymnasier	  i	  Monrovia	  att	  er-‐
bjuda	  en	  speciell	  examen,	  WASSCE	  /West	  Africa	  Senior	  
Students	  Certificate	  Exams	  i	  mars.	  170	  elever	  från	  Dujar	  
skola	  tillsammans	  med	  andra	  elever	  kommer	  att	  skriva	  
denna	  examen.	  	  

Dina	  pengar	  gör	  skillnad!	  
	  
	  

 
	  

Liberia Dujar Associa-tion-
Sweden 
Götgatan 22A 
118 46 Stockholm 
Tel: 08-15 83 00 
Plusgiro 90 1847 - 4 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
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Informationsverksamheten om 
fattigdomsbekämpning får stöd 

av Forum Syd 
 

     

Yvonne	  Tillman	  
Second	  Hand	  Kläder	  

070-‐541	  47	  94	  

	   	  
	  

Brussels	  Airlines	  
	  

Macsupport	  
www.macsupport.se	  

	  


