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Under 2019 knöt Bokhjälpen nya kontakter
samtidigt som vi fortsatt stödet till projekt
vi redan samarbetar med.
Årets första bidrag gick till Yalambojoch,
Guatemala, där Bokhjälpen bidrog till inköp
av nya biblioteksböcker. Trots oron i landet
har byn fortsatt driva bibliotek och läsecirklar.

I februari fick kvinnor i byn Butaleja, i östra
Uganda, stöd till undervisning. Kvinnorna
träffas ett par mornar i veckan för att lära sig
läsa, skriva och räkna.
Under hösten fick vi rapport om att sex av de
kvinnor som deltagit nu hjälper byns skolbarn
med extra undervisning på lördagar.
De har även lärt mer om odling och arbetar
tillsammans på att ställa i ordning ett fält för
odling av kassava och nötter.

Under våren blev Bokhjälpen kontaktad av en volontär
på Happy Day School, i Nkhata Bay, Malawi. Efter vidare
kontakt med skolans ledning beslutade vi att skänka
medel till böcker och annat skolmaterial. En tid senare
kom en rapport från rektorn: ”Pengarna hjälpte oss att
köpa elevböcker till grundskolan och böcker till vuxna.
Många av de äldre i vårt samhälle tar hand om sina
barnbarn eftersom deras föräldrar dött med HIV / AIDS
eller åkt utomlands för att skaffa sig försörjning. Nu blir
det enklare för dem att hjälpa barnen med skolarbeten.”

I april var Books to Uganda på plats i byn
Ngogwe med skolmaterial och skolböcker som köpts med stöd av bl.a
Bokhjälpen. Grundskolan i Uganda är
obligatorisk men många har ändå inte
möjlighet att gå och bristen på material
är stor. Under resan var de också med
om en fin invigning: byn har samlat sina
krafter och byggt ett eget bibliotek:
Stockholm Library!

I augusti var Bokhjälpen med på
Stockholms bokbord tillsammans
med Books to Uganda och Friends
of Kabondo.
Under evenemanget passade vi på
att sprida material om Bokhjälpen
och knöt också nya intressanta
kontakter.

Föreningen Friends of Kabondo verkar i ett
mycket fattigt område i västra Kenya där
HIV/AIDS skördar många offer och en stor del
av föräldragenerationen har avlidit.
Bokhjälpen stöder verksamheten genom att ge
pengar till boklådor fyllda med böcker. Lådorna
fungerar som bärbara bibliotek och cirkulerar
mellan skolorna i Kabondo.

Under 2019 har Bokhjälpen vid två tillfällen stött
ALEFs studiegrupper bland Ife-folket i Togo Benin.
Över hälften av alla vuxna och ungdomar i landet
har aldrig gått i skolan. Studieprogrammet omfattar
tre årskurser och grupperna samlas tre gånger i
veckan, ca 2 timmar per gång. I den första årskursen
lär man sig läsa och skriva. I den andra lär man sig
även tillämpad matte, och i årskurs tre, studerar
man franska och lär sig mer om jordbruk och hur
man driver ett jordbrukskooperativ.

En för året ny kontakt är Luis Soriano Bohórquez
som driver Biblio Burro, ett vandrande
åsnebibliotek i Colombia.
Med hjälp av en åsna, fullastad med böcker, når
han och hans medhjälpare sedan 1997 avlägsna
byar i provinsen Magdalena vid Colombias
karabiska kust. Under hösten uppmärksammades
åsnebiblioteket flera gånger i svensk media och
kulturredaktionen på svt hade ett längre
reportage om det i programmet Babel.
En annan ny kontakt är skolan ECCS som ligger utanför Siem Reap i Kambodja. En skola som
grundats och drivs helt ideellt av den kambodjanska läraren Bunthouen. På dagtid
undervisar han på en vanlig grundskola. Varje kväll, från måndag till fredag, arbetar han i sin
skola för att barn på landsbygden ska lära sig engelska och IT och på så sätt ha möjlighet att
bo kvar i området och kunna försörja sig.
Siem Reap är mest känd för ruinstaden Angkor som ligger strax utanför och som står för
stadens främsta näring, nämligen turismen.

Under två tillfällen har Bokhjälpen gett stöd till CLI och Biblioteksbåtarna i Laos. De fyller en
mycket viktig funktion för människorna i de mer än 100 byar som bara kan nås vattenvägen.
Varje båt rymmer mer än 1000 böcker. När bokbåten anländer till en by brukar byns skola
stänga för dagen för att låta eleverna läsa nonstop. Båten stannar över natten, på morgonen
samlas böckerna in innan den går vidare till nästa by.

Bokhjälpen blev 2019 kontaktade av en säljare på
Bokbörsen med stort engagemang i Gwanda, Zimbabwe.
Landet saknar böcker på många av de lokala språken men
nu är mer än 6000 böcker tryckta på Sesotho, ett språk som
51% av befolkningen talar hemma. Vi är stolta över att ha
fått vara med och sponsra översättningseventet som
eldsjälen Kersti Palmgren genomfört tillsammans med det
lokala biblioteket i Gwanda och sex inbjudna lärare.

Årets julgåva gick till Biblioburro i Colombia
och uppbyggnaden av ett litet stationärt
bibliotek i provinsen Magdalenas.

Medlemmar
Föreningen hade vid slutet av år 2019 sex medlemmar och 2 stödmedlemmar.
Möten
Styrelsen har under 2019 haft sju styrelsemöten. Vi har haft gäster från olika organisationer
som berättat om sina engagemang inom utbildning och bistånd. Magda Korotynska som
genom sitt arbete besökt Laos vid ett flertal tillfällen berättade om läget nu i landet. Vi har
också haft besök av Books to Uganda och Friends of Kabondo som berättat om utvecklingen i
sina organisationer och länderna de är engagerade i.
Slutord
Sedan föreningen Bokhjälpen startade hösten 2016 har verksamheten undan för undan vuxit
vad det gäller projekt som vi stöder. Ibland stöder vi enstaka insatser som
översättningseventet i Zimbabwe men för det mesta är det långsiktiga projekt som vi tar oss
an. Detta år har Biblioburro i Colombia tillkommit och kvällsskolan ECCS i Kambodja.
Vi har också knutit nya spännande kontakter för framtida samarbeten.
Vi kan göra detta tack vare alla de säljare på
www.bokbörsen som väljer att skänka en krona
vid genomförda försäljningar och Bokbörsen som
skänker motsvarande belopp. Vi har också fått nya
kontakter via säljare och köpare där.
Kommande år 2020 ser ut att bli minst lika spännande eftersom vi nu, äntligen, har knutit en
kontakt i Europa! Vårt nästa projekt ligger i Rumänien, de har under 2019 fått ett bidrag till
aktiviteter som kommer genomföras 2020. Du kommer kunna läsa mer om det på hemsidan
och facebook under våren.
Om du vill tipsa om något projekt som kan ligga i linje med våra intentioner eller vill ha
kontakt med oss är mejladressen: info@bokhjalpen.se

