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Rapport fra rehabilitering og utvidelse av skolen i Bissau, Bonthe 

i Sierra Leone 
 
Sierra Leone Community Based Organisation (SLCBO) arbeider for 
vanskeligstilte og fattige mennesker i Sierra Leone. Vårt overordnede mål er at de, 
gjennom samarbeid med SLCBO, kan løfte seg ut av fattigdommen. 
Tusen takk for all økonomisk støtte vi har fått fra Lions Club Oslo/Lilleaker 
og Fusa Sokneråd! Det har gjort det mulig for oss å rehabilitere og utvide skolen 
vår i Bissau. Veggene i det opprinnelige bygget er nå blitt reparert. Vi har utvidet 
skolen med to nye klasserom. Skolen inneholder nå fem klasserom og et 
personalrom. Vi også lagt nytt tak på nybygget og reparert taket på den eldste 
delen av skolen. Før var det jordgulv inne i skolen. Vi har nå støpt gulv i 
klasserommene og på personalrommet. 
 
Det gjenstår en del arbeid før vi kan si oss helt ferdige. Vi ønsker blant annet å 
male murpussen innvendig i alle rommene. Klasserommene trenger også krittavler. 
Vi må også lage nye pulter for å ha sitteplass til alle elevene i alle klasserommene. 
Vi bruker lokale snekkere til arbeidet, slik at arbeidskraften i lokalsamfunnet 
styrkes. 
Det er fem landsbyer som sogner til skolen. Alle innbyggerne der er veldig 
fornøyd med skolen. Ca. 170 barn har skoletilbud i nærområdet sitt. Alternativt 
skoletilbud er i hovedbyen Bonthe som ligger 3 timers gange fra der hvor barna 
bor. To av de eldste elevene ved skolen i Bissau har nå begynt på 
«ungdomsskolen» i Bonthe. Det er vi veldig stolte av! 
 
Med støtte fra Lions klubber og private givere har vi tidligere delt ut lamper til 
lokalbefolkningen. Lampene har stor betydning i et område hvor mørket kommer 
allerede mellom sju og åtte om kvelden. Vi har til nå levert ut ca. 550 lamper totalt 
i flere landsbyer. Ikke bare kan foreldrene nå hjelpe barna med leksene på kvelden 
når de har lys, men det er også blitt skapt en liten økonomi rundt dette, da 



landsbybeboerne kan lage mat om kvelden som de selger påfølgende dag. Dette gir 
dem en liten ekstra inntekt i hverdagen. 
 
Vi har også bygget toaletter for elevene, brønn og ladestasjon for mobiltelefoner, 
og lamper like ved skolen. Før vi hadde toaletter måtte barna gå ut i skogen, hvor 
de kunne bli bitt av slanger eller at noen eldre forgrep seg på dem. Nå kan de gå på 
toalettet og føle seg trygge. 
 
Organisasjonen vår, SLCBO, arbeider etter filosofien «Hjelp til selvhjelp» og 
slagordet vårt er «Help People Help Themselves». I praksis betyr det at vi støtter 
prosjekter med økonomiske ressurser mens lokalbefolkningen utfører arbeidene. 
Det gir større motivasjon til å fullføre prosjektene hos lokalbefolkningen. I tillegg 
får vi ned kostnadene ved å benytte lokal arbeidskraft. Vi bygger våre brønner for 
25.000,- kr per stykk. Det er ikke uvanlig at slike brønner kan ha en kostnad på 
50.000,- kr. i andre prosjekter i andre land i Afrika.  
 
SLCBO har tilnærmet null i administrasjonskostnader. All støtte går uavkortet til 
prosjektene. 
 
Se våre nettsider www.slcbo.org og på www.facebook.com/slcbo for mer 
informasjon om organisasjonen og prosjektene våre. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Isaac H Mansaray 
Leder av SLCBO 
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Nytt tak legges. Nye vegger er klargjort for å fylles med sementblanding. 
 
 



 
 
Nytt tak legges. Nye vegger er klargjort for å fylles med sementblanding. 
 



 
 
        Slik blander man sement i Bissau. 
 



 
 
 
Skolebygget har blitt forlenget med to nye klasserom. Nytt tak er lagt, og det gamle taker er 
reparert. 
 
 



 
 
Oppsummeringsmøte med lokalbefolkningen, dugnadsfolk, ansatte ved skolen og 
prosjektledelsen. 


