
Tchadprojektet för de bibellösa folken

Här kommer en uppdatering från vårt förskoleprojekt 
i Tchad och denna gång kommer den från vår med-
arbetare Christina Thornell som besökte projektet i 
slutet av februari i år! 

Christina var i Tchad i 17 dagar varav 10 dagar i Guéra-pro-
vinsen där projektet bedrivs. Folk&Språk har understött 
detta projekt sedan 2018, då i samarbete med SMR/SIDA. 
Men sedan 2020 stöttar enbart Folk&Språk projektet. 
FAPLN (Féderation des Associations de Promotion des 
Langues Nationales) är vår samarbetspartner i Tchad och 
denna organisation driver förskoleprojektet. Här kommer 
Christinas rapport:

Jag är full av intryck och överväldigad av allt jag sett och 
hört under mina besök i byförskolor tillsammans med 
direktorn för organisationen Michel Karim och ansvarig 
för projektet Zenaba Djaba. Jag är imponerad av arbetet 
och engagemanget. 

Det är torrtid. Finns inte mycket att äta på den uttorkade 
savannen för boskapshjordarna. De har även svårt att 
hitta vatten, också byinvånarna. Flodfårorna är uttorkade 
och långt ifrån alla har tillgång till en brunn. Och torkan 
kommer att bli värre då det blir allt varmare. 40 grader 
och mer är inte ovanligt. Folk ser fram emot regnen som 
börjar i juni och då börjar odlingssäsongen. Vi får be vår 
Herre att det blir en bra odlingssäsong med lagom mycket 
regn och solsken.

Men torkan och värmen till trots, samlas 5-6-åringarna i 
förskolan varje förmiddag. För närvarande finns det 93 
klasser i 12 språkgrupper med totalt drygt 3000 elever. 
Kommande läsår hoppas FAPLN kunna starta ytterligare 
12 klasser, i bl.a. tre nya språkgrupper. Förutom FAPLN:s 
förskolor så finns ingen förskola överhuvudtaget på 
landsbygden, varken statlig eller kommunal trots att den 
i princip är obligatorisk. Även i städerna förekommer den 
sparsamt.

Unikt i dessa förskolor är att barnen får undervisningen 
på modersmålet, lär sig läsa lite på modersmålet och även 
att förstå lite franska, det officiella språket och under-
visningsspråket i grundskolan. Detta sätt att undervisa 
gör att förskolebarnen känner sig trygga, trivs i skolan 
och har en god grund redan när de börjar första klass. 
Dessa elever klarar sig bäst genom hela grundskolan enligt 
lärarna. Trycket till förskoleklasserna är stort och behovet 
att starta nya är också stort. Naturligtvis vill FAPLN svara 
upp mot behovet men tyvärr sätter ekonomin gränser för 
det. Organisationen är fortfarande beroende av ekono-
miskt stöd utifrån, bl.a. av Folk&Språk, även om den helst 
skulle vilja klara sig själv. Så här kan vi alla få vara med och 
bidra till att allt fler barn i Tchad får möjlighet att gå i en 
bra förskola och på så sätt lägga en bra grund för fortsatt 
skolgång och en bra framtid.

Tack för att ni är med och stöttar detta viktiga projekt 
för Tchads barns framtid!
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