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Alla barn på Stjärnhimlens
förskola fick ett armband
från Kap Verde i present. 
FOTO: FREDRIK KARLSSON
 [Förstora] 

Sopbilarna ser inte ut som i
Sverige. "Vi försökte ta bilder
på saker som barnen här
hemma kan relatera till",
berättar de. 
FOTO: MARIANNE
ERIKSSON  [Förstora] 

Utbytet startade i liten skala för två år sedan då barnen
började skicka brev där de berättade och ställde frågor till
varandra. Sedan har det växt och i november i år fick tre
förskollärare och rektorn chansen att hälsa på och delta i
undervisningen på Mini Black.

Allt började med att Stjärnhimlens förskola skulle införa en
likabehandlingsplan med fokus på respekt för varandras
likheter och olikheter.

– Barnen på förskolan är en ganska homogen grupp, därför
kände vi att vi ville göra något annorlunda, berättar
förskolläraren Maj Lindberg.

Fadderbarnsprojekt
Hennes kollega Catharina Nyberg hade kontakt med Sylvia
Hermansson i Kap Verdeföreningen – Amigos de Cabo
Verde.

– Vi har ett fadderbarnsprojekt på Kap Verde. Varannan
månad skickar vi pengar till barnen på Mini Black.
Förskolan ligger i Váreza, en fattig stadsdel i huvudstaden
Praia. Barnen kommer från de allra fattigaste och socialt
utsatta familjerna i samhället, men här får de pedagogisk Fakta

Familj
nwt.se › Familj

Koll på Kap Verde. Maj Lindberg, Sara Lindfors och Annsofi Hultbäck på Stjärnhimlens förskola tillbringade en dryg vecka tillsammans med
personal och barn på vänförskolan Mini Black i huvudstaden Praia. Sylvia Hermansson (i grönt) från Kap Verdeföreningen följde med på resan.
"Det är de små mötena som betyder något. De ger i sin tur ringar på vattnet", säger Annsofi Hultbäck. FOTO: FREDRIK KARLSSON

Har man nappar och gosedjur på Kap Verde?
HAMMARÖ: Utbyte ger barnen på Stjärnhimlens förskola kunskaper för livet

– Vi leker, dansar, målar och spelar teater – men vi har inte datorer eller dataspel och så ser vi inte så
mycket på tv.
Barnen på Stjärnhimlens förskola på Hammarö och på förskolan Mini Black i Kap Verde har lärt känna
varandra genom brev och teckningar. De vet att deras liv är olika – men också lika!
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KARLSTAD: Tingvallakyrkan
Gratis konsert till förmån för
Julänglarna 19 december kl. 18.30

 Se annons – Till annonsören »

KARLSTAD: Karlstad CCC
Familjemusikal Trollkarlen från OZ 12
januari kl. 15

 Se annons – Till annonsören »

KARLSTAD: Scalateatern
Missa inte succén! Familjemusikalen
Juleskurken 14, 15, 19 och 21 december
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Marianne Eriksson
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05419 97 00

Sofia Lindfors fick skala en
hel del potatis för att det
skulle räcka till alla på Mini
Black.
FOTO: MARIANNE
ERIKSSON  [Förstora] 

Mini Black huserar i ett
färgglatt hus i Váreza, en
fattig stadsdel i huvudstaden
Praia. 
FOTO: MARIANNE
ERIKSSON  [Förstora] 

Spagetti är en av
basingredienserna i maten
på Mini Black. Det var första
gången som barnen åt
köttbullar med potatismos
och lingonsylt. "Det gick
verkligen hem", säger Sylvia
Hermansson.
FOTO: MARIANNE
ERIKSSON  [Förstora] 

Färgglada byggbitar. På
vägen dit var resväskorna
tungt lastade med pennor,
saxar och
konstruktionsmaterial som
Stjärnhimlen skänkte till Mini
Black.
FOTO: MARIANNE
ERIKSSON  [Förstora] 

Barnen på Stjärnhimlen
hejade på sina kompisar på
film. Alla på Mini Black
vinkade tillbaka.
FOTO: PRIVAT  [Förstora] 

stimulans och förbereds inför skolstarten vilket gör att de
har möjlighet att ta sig ur fattigdomen. De får också två
mål mat om dagen, för många är det de enda måltiderna,
berättar Sylvia Hermansson.

Barnen och personalen på Mini Black tvekade inte utan
tackade ja till att bli vänförskola. Sylvia Hermansson
berättade om Kap Verde och barnen på Mini Black för alla
på Stjärnhimlen.

Funderingar och tankar
Att lära känna de nya vännerna långt borta har väckt
många tankar och funderingar. Och initiativ!

– När de hörde att de var fattiga kom barnen med idén att
vi skulle skicka pengar, säger Maj Lindberg.

– Det är det som är så kul. Att det är barn som hjälper
barn, säger rektor Annsofi Hultbäck.

Barnen och deras familjer har hållit basarer och tillverkat
saker som de sålt. Pengarna har de skänkt till barnen på
Mini Black.

– I år har vi fått ihop 5 000 kronor som vi kommer att
skicka föra jul, säger förskollärare Sofia Lindfors.

En vägg är full av bilder, teckningar och brev från Afrika.
Man har också arbetat med många projekt med
utgångspunkt från Kap Verde.

– Där finns det vulkaner. Ett tag lärde vi oss mer om det,
ritade och byggde en modell. Vi har också byggt en modell
av huset där Mini Black håller till, berättar de.

Träffade barn och personal
Nu vet Catharina Nyberg, Annsofi Hultbäck, Maj Lindberg
och Sofia Lindfors hur verksamheten där fungerar på
riktigt. För några veckor sedan kom de hem från en tio
dagar lång studieresa då de träffade barnen och personalen
där.

– Vi fick också möjlighet att besöka barnens familjer, det
var starkt, säger Sofia Lindfors.

– När vi var där kände vi att det vi gör här betyder något,
säger Sofia Lindfors.

På ditresan var väskorna tunga och fyllda med bland annat
pennor, saxar, konstruktionsmaterial och fyra
laguppsättningar med fotbollskläder som KBK och
Hertzöga skänkt.

Sylvia Hermansson och Amigos de Cabo Verdes svenska
ordförande Leontina Barreto följde med och tolkade, men
många gånger fick de använda teckenspråk. Och det
funkade fint!

– Barnen frågade mycket och vi visade bilder och filmer
från Sverige, säger Sofia Lindfors.

Köttbullar och potatismos
Men de höll också workshops för förskollärarna och bjöd på
svensk mat.

– Vi gjorde risgrynsgröt och köttbullar och potatismos med
lingonsylt till allihop, berättar de.

– Det gick verkligen hem, intygar Sylvia Hermansson.

Men de hann också lära ut Små grodorna och Prästens lilla
kråka...

De har många berättelser och bilder med sig hem till
barnen på Stjärnhimlen.

– Barn har ofta konkreta frågor så vi försökta fota och ta
reda på sånt som de kan vara intresserade av och koppla
det till vår verksamhet, säger Annsofi Hultbäck och visar
ett exempel, en bild på en sopbil.

Resan gav mersmak.

– Vi fick ett fördjupat engagemang.

Alla är överens om att fortsätta utbytet.

– Det är de små mötena som betyder något. De ger i sin tur ringar på vattnet, säger
Annsofi Hultbäck.

Om allt går som de hoppas kommer Stjärnhimlens förskola snart få besök från Kap
Verde.

  Skriv ut!  |     Tipsa!  |     Rätta!

Fadderverksamheten
Kap Verdeföreningen – Amigos
de Cabo Verde började
samarbeta med den kapverdiska
ungdomsorganisationen Black
Panthers 2005. Black Panthers
arbetar med ungdoms och
idrottsverksamhet, men har med
åren fått en mer social inriktning
och driver bland annat förskolan
Mini Black som ligger i Váreza, en
fattig stadsdel i huvudstaden
Praia. Förskolan tar emot 80 barn
i åldrarna 3–5 år.

Fadderföräldrarna betalar 100–
200 kronor i månaden till Kap
Verdeföreningen. Allt arbete sker
ideellt så hela summan går till
barnen på Mini Black.

Kontakt:
sylvia_hermansson@hotmail.com,
070–783 89 97

Läs mer om landet och om Kap
Verdeföreningen – Amigos de
Cabo Verde på:
www.caboverde.se eller på
facebooksidan Amigos de Cabo
Verde.

Fakta

Kap Verde
Kap Verde är en önation i
Atlanten 50 mil utanför Senegal
på Afrikas västkust. Republiken
består av 15 öar och hudstaden
Praia ligger på den största av
dem, São Tiago.

Landet har cirka 500 585
invånare, 132 000 av dem bor i
huvudstaden.

Portugisiska är det officiella
språket, men allmänt talas creole.

Kap Verde var obebott fram till
1400talet då portugiserna
upptäckte ögruppen och
koloniserade den. Det strategiska
läget gjorde att Kap Verde blev
en viktig knutpunkt för handeln på
vägen mellan Afrika och Amerika.
Kap Verde blev självständigt
1975, efter diktaturens fall i
Portugal.

Levnadsstandarden är relativt
hög tack vare bistånd och
inkomster från turism och fiske
som står för hälften av landets
exportintäkter. Samtidigt är Kap
Verde beroende av en stor
matimport som till största delen
finansieras via bistånd.

Drygt hälften av kapverdierna bor
utomlands, många av dem i
Sverige. Den omfattande
utvandringen är en följd av långa
perioder av torka och svält.

 Se annons – Till annonsören »

SUNNE: Rottneros Park
Julklapp biljetter till Jaktmässa i Sunne
89 augusti!

 Se annons – Till annonsören »

KARLSTAD: Sundstagymnasiet
Killer Queen Fredag 21 mars kl.20.00

 Se annons – Till annonsören »

KARLSTAD: Tempelriddaren
Karlstads dansförening Dans för alla 15
och 16 december kl. 19.30

 Se annons – Till annonsören »

KARLSTAD: Nöjesfabriken
Veronica Maggio 8 februari

 Se annons – Till annonsören »

Jobb  [alla]

SÄFFLE: Säffle Kommun söker
Socialchef
20131214 –   Se annons – Till annonsören »

TORSBY: Torsby kommun söker
Administrativ chef
20131213 –   Se annons – Till annonsören »

KARLSTAD: Pizza Hut söker
Restaurangchef, Skiftledare,
Servispersonal, och Kökspersonal
20131213 –   Se annons – Till annonsören »

FORSHAGA: Forshaga kommun söker
Familjecoach/ungdomscoach,
Familjebehandlare
20131213 –   Se annons – Till annonsören »

ÅMOTFORS: Förskolan Äventyret söker
Förskollärare 80 %
20131213 –   Se annons

CHARLOTTENBERG: Sportshopen söker
Butiksmedarbetare,
butiksadministratör
20131213 –   Se annons – Till annonsören »

KARLSTAD: Länsstyrelsen Värmland
söker Servicehandläggare/chaufför
20131213 –   Se annons – Till annonsören »

Fler annonser under nwt.se/jobb

Resor  [alla]

......: Finnskogensbuss
Tysklandsshoppin varje vecka

 Se annons – Till annonsören »

....: Gruppresor
Bra Bussresor 2014

 Se annons – Till annonsören »

.....: Blomsjöns Buss
Bussresor ex. 15/2 Gilla Hjalmar

 Se annons

.....: Charterbuss
Jokkmokks marknad och ishotellet

 Se annons – Till annonsören »

....: Vänerbuss
Resetips! 2014

 Se annons – Till annonsören »

....: Charterbuss
Spa weekend över nyår

 Se annons – Till annonsören »

...: Peters Buss AB
Tallinnkryssning fr. 795:

 Se annons – Till annonsören »

Fler: nwt.se/annons/reseannonser/

Auktioner  [alla]

ZAKRISDAL KARLSTAD: Z Loppis
Ny stor Loppis

 Se annons – Till annonsören »

DEJE: Kulturhuset
Onsdags auktion onsdagar 4, 11, och 18
december kl. 18.00

 Se annons – Till annonsören »

nwt.se/annons/auktioner/
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