
Förskoleprogrammen i Guerra-området i södra 
Tchad fortsätter som planerat. Vår 
samarbetspartner FAPLN driver här förskolor i 
12 olika språk, där barn får lära sig läsa och 
skriva på sina modersmål. Detta har visat ett 
mycket positivt resultat där flera vittnar om hur 
detta förändrat deras barns möjligheter att 
lyckas i skolan efteråt och fullfölja utbildningen. 

Det har inte varit någon nedstängning av skolorna i 
Tchad under detta år på grund av Covid-19 så även 
förskolorna har fortsatt sina program som planerat. 
Under förra året initierade FAPLN en idé baserad på 
insamling av hirs under skördeperioden där varje elev 
bidrog med en liten del var och tog med till skolan. Av 
den insamlade hirsen görs sedan gröt till barnen som 
de får i skolan. Projektet är mycket lovande för när 
barnen äter orkar de med lektionerna och håller sig 
vakna och frånvaron är nästan noll. 

De har även inrättat en organisation som de kallar 
Mother Pupil Association (AME) där mödrar 
organiserar sig för att ta hand om matberedningen. 

Mödrarna ser till att systemet med gröten fungerar i 
varje by, att hygienen fungerar i klassrummen och tar 
med vatten att dricka till barnen. De har gjort ett 
schema för beredningen av gröt där olika mödrar 
växlar för att komma och förbereda gröten. I en färsk 
rapport från byn Game i området säger en inspektör 
att förskole-verksamheten fungerar bra, bland annat 
på grund av att eleverna får mat och därför presterar 
bra.  Men landet Tchad befinner sig i ett tumultartat 
läge och de behöver våra förböner. President Déby 
omvaldes efter 79 procents röster den 11 april efter att 
ha varit landets president i 30 år. Men bara dagar efter 
detta så avled denna f.d. krigsherre av skador som han 
ådrog sig efter strider ”vid fronten” i norra Tchad mot 
en rebelloffensiv. På grund av läget nu så har landets 
nationalförsamling och regering upplösts och 
utegångsförbud har införts nattetid. Débys son, som är 
en general, kommer nu att leda landet tillfälligt. Déby 
har bland annat haft rollen att hålla tillbaka strider från 
rebeller (t ex Al Qaida, Isis och Bako Haram) i hela 
Sahel-området. Hela området befinner sig därför nu i 
ett mycket osäkert läge. 

Tack för ert stöd! Var med och bed för landet och 
området Guerra!
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Insamlat: 192 300 sek

Insamlingsmål 2021: 299 184 sekBehov

Befolkning: 12 825 000 
Levande språk: 129 
Läskunskap 26 % (2017)

Tchad

Tchadprojektet för de bibellösa folken

Läs mer om projektet på vår hemsida: https://insamling.folk.se/Cause/d911426b-
b25f-4be2-8bac-78db496feefa#.YJUVybU5-Uk




