
Så här i sommartider har vi fått en hälsning 
från förskoleprojektet i Guerra-området i 
Tchad. En byhövding i en by och en ledare (s.k. 
mamma/en äldre kvinna) för kommittén för 
förskoleklasserna i en annan by ger sina 
vittnesbörd:

Båda uttrycker sin stora tacksamhet för stödet de 
får till klasserna! Detta gör verkligen skillnad för 
barnen. Byhövdingen säger att klasserna fungerar bra, 
att barnen genom klasserna får bättre resultat i 
vanliga skolan sedan, att de får självförtroende inför 
kompisar att de kan saker, och att de fortsätter i 
skolan utan att hoppa av. Att de är i förskolan hjälper 
förstås även föräldrarna som då kan jobba ute på 
fälten.

Ledaren för kommittén säger vidare att eftersom 
barnen går i förskoleklasserna så behöver de inte gå 
om klasser senare. Hon är en av dem som tar hand 
om barnen och ger dem gröt/välling varje dag av det 
som föräldrarna bidrar med i form av hirs, säd, 
jordnötter eller sesamfrö. Men det är inte alltid lätt 
för föräldrarna att bidra eftersom de själva inte har 
tillräckligt till sina familjer. Tyvärr är även platsen där 
de tillagar gröten/vällingen långt från vattnet vilket 
innebär att de måste transportera vattnet på sina 
huvuden cirka 7 kilometer och de har inget annat 
transportmedel. 

På många håll i Tchad är det brist på vattenkällor, 
många byar är i behov av brunnar. Ett annat problem 
är tillgången på ved som behövs för att göra upp eld. 
Där får de också gå långt (cirka 10 kilometer) och 
dessutom är det inte alltid tillåtet att ta ved från 
skogarna i området på grund av ökenutbredningen. 

Barnen som är inskrivna i förskoleklasserna är 4,5-5 
år. Men kommittén har ett önskemål att även yngre 
barn (upp till 3 år) ska kunna gå ett dagis. Föräldrarna 
lämnar nämligen de små barnen hemma ensamma när 
de själva är ute på åkrarna och arbetar. 

Så även om tacksamheten är stor för att kunna driva 
dessa förskoleklasser, så finns fortfarande stora behov. 
Tack för att ni är med och ger till de tchadiska barnen! 

Vill ni så var även med oss och be om lösningar för 
de problem som de har; vattenförsörjning i många 
byar, eldstad som löser vedproblemet, dagis för barn 
upp till 3 år så att de får ett säkert omhändertagande 
när föräldrarna är borta och arbetar för sin familjs 
matförsörjning.

Tack för ert stöd! Var med och be för 
förskoleprojektet i Tchad!
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