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Om bank-
överföringar 
I förra KV-nytt skrev vi om 

att bankerna kommer att ta 

bort möjligheten att regi-

strera automatiska överfö-

ringar till plusgirot på inter-

net, vilket lett till en del 

missuppfattningar. 

Man kan alltså fortsätta 

med vanliga insättningar på 

plusgirot. Däremot måste 

stående automatiska överfö-

ringar registreras som en 

överföring från ditt bank-

konto till vårt bankkonto. 

Hoppas vi klargjort det lite 

bättre nu. 

Vårt konto har nummer:  

Clearing: 9960 
Kontonr: 340 921238 2 

Ett stort vulkanutbrott inträffade på ön Fogo under natten till den 23/11. 

Det är 19 år sedan det inträffade förra gången och konsekvenserna av årets 

utbrott har blivit betydligt allvarligare än den gången. Området Chã das 

Caldeiras närmast vulkanen, är helt evakuerat och alla familjer har tvingats 

lämna sina hem. Som tur är har inga människor kommit till skada. 

Ett internationellt upprop om stöd har skickats ut och även vår samarbets-

partner på Black Panthers har kontaktat oss om detta. 

Vi på Amigos de Cabo Verde skickar ut detta extranummer av vårt med-

lemsblad för att informera om händelsen och uppmana alla som kan att ge 

ett bidrag till förmån för de drabbade på Fogo.  

Kap Verde Nytt 
medlemstidning för 

Vänskapsföreningen  

Amigos de Cabo Verde 
Extranummer/ 2014 Årgång 24 

https://www.facebook.com/groups/AmigosdeCaboVerde/
https://www.facebook.com/groups/AmigosdeCaboVerde/


Omfattande skador 
Nationalparken runt vulkanen och dess huvud-
byggnad och många bostäder och odlingar be-
gravdes tidigt under lavamassorna. 

Efter ett ytterligare utbrott den 30 november 
beordrade civilförsvaret en total evakuering av 
de sista personerna som uppehölls sig i Chã 
das Caldeiras. De boende kunde bara ta med 
sig ett fåtal ägodelar i flykten undan lavaflo-
den. Just nu är det stort behov av mat, filtar, 
blöjor etc. 

Idag är det största samhället  Portela helt öde-
lagt och alla vägar till området förstörda. Situa-
tionen är katastrofal, sorgen total och ingen 
kan göra någonting åt lavans framfart. Den 
förvärras hela tiden och lavan rör sig i flera 
fronter med 30 meter/timme genom samhället. 
På meterologiska institutet i Mindelo fruktar 
man att utbrottet kommer att pågå under minst 
en månad.  

På vår hemsida www.caboverde.se finns län-
kar till hemsidor med aktuell information.   
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Amigos  

insamling  
Vi har inlett vår insam-
ling med upprop på  
hemsidan och Face-
book. Insamlingen kom-
mer att pågå året ut och 
ett gåvobevis kommer 
att finnas tillgängligt att 
ladda hem från hemsi-
dan. 

Vi kommer att förmedla 
de insamlade pengarna 
oavkortat till Röda kor-
set på Fogo, som redan 
bedriver en omfattande 
verksamhet till stöd åt 
de evakuerade. 

En överföring från pro-
jektfonden av 10 000:- 
har redan gjorts. Styrel-
sen anser att stödet till 
Fogo ligger helt i linje 
med fondens ambitio-
ner.  

Vill du ge ett bidrag kan 
du sätta in det på vårt 
vanliga plusgirokonto 
och märka inbetalning-
en Fogoinsamlingen. 
Du kan klippa av blan-
ketten till höger. Vi tack-
ar på förhand för alla 
bidrag. 


