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Målet är 100 nya medlemmar!
Vid årsmötet i april drogs riktlinjerna upp för en aktiv medlemsvärvning
med målet 100 nya medlemmar. Varje person som värvar en ny medlem
deltar i ett lotteri med en resa till Cumbuco som första pris! Dragningen
sker när vi har fått 100 nya medlemmar.
Andra beslut under årsmötet:
• Medlemsavgiften för 2010 och 2011 är 200 kr per person eller
300 för familj.
• Margareta Winberg valdes till ordförande på två år och Mats
Engman, Bertil Jakobsson, Rickard Uski och Agneta Åstrand till
ledamöter på två år.
• Arbetet under 2010 delas upp i fyra verksamhetsgrupper:
1. Kommunikationsgruppen består av Mats Engman, Bertil
Jakobsson, Inger Normark, Eva Stålberg och Birger Ekerlid.
JämtBrasse-Nytt, hemsidan och mediekontakter ingår i
uppgiften.
2. Gruppen för medlemsvård utgörs av Mi Bringsås och
Marianne Stålberg. Medlemsvärvning och ”vård av gamla
medlemmar” ingår.
3. Verksamhetsgruppen består av Tomas Palmgren och Agneta
Åstrand. Ansvaret gäller medlemsträffar och övriga
aktiviteter.
4. I sponsorgruppen ingår Claes Alenius, Anders Nilsson och
Sven-Erik Paulsson. Uppdraget är att dra in pengar till vårt
projekt.

Så gick det i Combuco förra året
Närmare 1100 personer var på olika sätt inblandade i projektet.
Alla som bor i området berörs på något sätt. Det blir även ringar på
vattnet till omkringliggande samhällen.
Det framgår av årsrapporten för 2009.
- Särskilt framgångsrik var undervisningen i engelska, säger
projektledaren Germanna.
Bland annat fullföljdes följande verksamhet:
• Engelska för 200 elever under åtta månader.
Kunskapsnivån i engelska har höjts betydligt och intresset
att lära sig mer har ökat.
• Stödundervisning i skolan för över 100 elever i nio
månader.
Många barn med särskilda svårigheter har fått stor hjälp
med läsning, skrivning och matematik.
• Hälsa/yoga för 30 personer under sju månader.
Undervisningen har skapat en ökad medvetenhet om
friskvård och näringslära, men en del möjliga deltagare har
uteblivit sedan kyrkan har haft synpunkter på verksamheten.
• Psykologistöd i skolan under åtta månader för cirka 280
personer.
• Möten med lokala politiker, ledare, entreprenörer och
investerare har varit omfattande, men tyvärr har konkreta
resultat uteblivit.

Rapport från medlemsresan i oktober
Den 22 oktober anordnade vi en medlemsresa till Cumbuco.
Vi träffade förstås Germana, vår projektledare på stället och Luana. De var båda, tillsammans
med Raymundo, vice rektor för skolan, i Sverige 2008. Vi höll nu till i vårt hus vid torget där
andra våningen blivit färdig. Vi gick igenom de pågående programmen och träffade sedan en
grupp som läste engelska.
Vi besökte skolan flera gånger. En del engelskkurser hade hunnit långt och kunde konversera.
Vi hälsade också på den grupp som fick extra stödundervisning En psykologistuderande ledde
det arbetet. Hon berättade att hon kunnat se en förändring hos eleverna med särskilda behov.
Hon gjorde hembesök, talade med mammorna och försökte reda ut vad som låg bakom
elevernas svårigheter.
Några av oss besökte också den lilla hälsocentralen i byn. Detta var intressant särskilt för
gruppens två barnmorskor, Agneta och Anita.
Ett ben i projektet är kvinnors hälsa. Vi besökte Sandras hus där hon hade yogakurs för
kvinnor. Efter det besöket och samtalet bestämde vi att föreslå en förändring vad gäller
inriktning. Yogan var ifrågasatt av kyrkan, vilket innebar att det var svårt att få dit kvinnorna i
byn. Ett annat perspektiv av ”kvinnors hälsa” förordades. Vi vill gärna nå den yngre
generationen som inte får den utbildning i reproduktiv hälsa som de så väl behöver. Detta har
behandlats av styrgruppen i Sverige och fått bifall.
Efter dessa dagar i Cumbuco reste gruppen till Rio på en kombinerad studie-och semesterresa.
Väl hemma summerade vi våra intryck och kom fram till följande:
• Engelskundervisningen är mycket bra. Vi överväger att ta 5 reais per månad för att
få incitament till att vara närvarande.
• Yogaundervisningen fasas ut.
• Capoeira är en populär kampsport. Vi kan stötta ledare som utbildar killar och tjejer.
• Vi vill fokusera på skolans mathållning. Chips till lunch var ingen hit!
• Tanken på ett demokratiprojekt har vuxit fram på plats. Vi stöder den tanken! Man
måste vara med i byggandet av samhället - det står klart för allt fler i Cumbuco.
Eva Stålberg

Möten med ansvariga i Cumbuco
Nils-Bertil Nilsson var i Cumbuco i november 2009.
Han hade möten med de olika ansvariga personerna, Germana, Luana och Raymundo.
De diskuterade bland annat följande:
• Engelskundervisningen och förslaget att eleverna skall betala 5 reais per
månad för att delta. Detta var förankrat i Sverige.
• Stödundervisningen diskuterades och man kom överens om att arvodera
läraren efter antalet elever. Det skulle ge ett ökat incitament för henne att få
eleverna till skolan
• Skolmaten hade vi diskuterat i Sverige och detta togs upp igen.

Verksamheten 2010
Reservera följande dagar för medlemsmöten:
•
•
•
•

Måndag 28 juni på Linneaholmen (i Storsjöns skärgård!) i Ytterån
Tisdag den 21 september
Måndag den 29 november
Årsmöte den 11 april 2011.

Andra viktiga aktiviteter under året är:
- Omgörning av hemsidan
- Lotteriförsäljning
- Monter på Expo Norr 30/6 – 4/7. Personer som kan bemanna montern sökes!
- En ev. medlemsresa till Cumbuco ska diskuteras.
- Ny broschyr med info om föreningens verksamhet.

Nästa nummer
Planen är att komma ut med fyra nummer under 2010. Det första kommer ut i början
av maj. De övriga utkommer i nära anslutning till planerade medlemsmöten, (juni/juli,
september, december).
I nästa nummer berättar vi om planerna på ett ”svenskt” bageri i Cumbuco.
Vi rapporterar även från medlemsmötet på Linnéaholmen!
Kom gärna med bidrag till kommande nummer av JämtBrasseNytt!
Kommunikationsgruppen

