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Här kommer en sista rapport för året från förskole-
programmet i Tchad. Guéraregionen, där dessa förskolor 
bedrivs, ligger i sydvästra Tchad och har 564 910 invånare 
(2016). Analfabetismen ligger på 89% i regionen (UNES-
CO 2012) med hög fattigdom. Genom att lära barnen de 
första stegen i att läsa och skriva på sitt modersmål för-
bereds de för grundskolan där de får lära sig att läsa och 
skriva på undervisningsspråket franska som inte är deras 
modersmål. Effekten blir att färre hoppar av grundskolan 
och istället slutför den. 

Trots årets oroligheter i Tchad med den plötsliga bort-
gången av president Idriss Deby i våras så har förskolepro-
grammet kunnat fortsätta utan några större störningar. 
Vår kontaktperson för förskoleprogrammet skriver 
följande om året som gått:

År 2021 präglades av bortgången av den avlidne presi-
denten Idriss Deby. Denna tragiska förlust kostade nästan 
landet ett inbördeskrig, men Gud i sin nåd tillät inte det 
värsta. Men avbrott i verksamheten ägde rum runt denna 
period. Därför fick uppföljningsbesök ställas in på grund 
av växande otrygghet.

Men nu under den gångna veckan så har 92 lärare på fem 
platser utbildats. Efter dessa utbildningar så kommer nya 
förskoleklasser den 2 december att öppnas i 12 språkgrup-
per. Denna expansion är mycket glädjande!

Under detta år har förskolor bedrivits i 12 språkgrupper 
men under 2022 så är planen att förskolor ska bedrivas 
i 15 språkgrupper. Elevantalet förväntas då att öka från 
2 258 till 2 925 stycken, varav hälften av dessa är flickor. 
Lektioner bedrivs klockan 7-12 måndag till fredag och på 
schemat finns ämnena ”Läsa och skriva på sitt moders-
mål”, ”Räkna på modersmålet”, ”Tala franska” samt aktivi-
teter så som spela och sjunga, berättande på modersmå-
let och ordspråk på modersmålet. 

Vi vill tacka för att ni stått med och stöttat dessa barn 
och familjer så att de genom förskoleprogrammet får en 
bättre start inför framtiden! Under 2022 förväntas försko-
leprogrammet växa till fler språkgrupper så vi hoppas att 
ni även under kommande år vill stå med oss i detta viktiga 
arbete!

Med dessa rader vill vi på Folk&Språk önska alla våra 
understödjare en God Jul & Ett Gott Nytt År!
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Nu är insamlingsmålet uppnått för 2021, tack för att ni 
stått med och stöttat arbetet! Nu fortsätter vi att samla 
in för målet 2022 då projektet fortsätter!


