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I augusti 1996 gjorde jag, Christina Pettersson ett månadslångt, privat besök i Burkina för att
kontrollera att de pengar Centerkvinnorna i Sverige samlat ihop till ett alfabetiseringsprojekt och ett
brunnsborrningsprojekt (pengarna dubblerades av SIDA) användes för sitt syfte. Vid besöket träffade
jag två trevliga ungdomar som visade mig hur byborna i deras födelsebygd levde. Vi besökte bl.a. lågoch mellanstadieskolan i Ouffré och jag deltog aktivt med min hacka i jordbruksarbetet.
Jag fortsatte hålla kontakt med skolan och beslutade att bidra aktivt till att barnen på skolan skulle
få ett mål mat ett par gånger i veckan. Då hade skolan 156 elever idag har den 490. Elevernas resultat
på de prov som görs inför flytten till motsvarande vår 7:e klass har hela tiden förbättrats. Andelen
flickor har också ökat vilket gläder mig.
Under sammanlagt fem innehållsrika och inspirerande privat betalade resor 1996, 1999, 2004, 2008
och senast i januari 2013 har jag haft förmånen att tillsammans med rektor, lärare, föräldraföreningens ordförande, sammankallande för skolköksarbetet och alla intresserade föräldrar se hur
de medel som vi skickar ned cirka 4 gånger per år använts. 2008 byggdes också ett litet kök vid skolan
på vårt initiativ. Det är framförallt kvinnor från Bergslagen, Ljusnarsberg och Lindesberg som skickar
medel till det bankgirokonto som vårt lilla projekt disponerar. Men från många centerpartister i hela
Örebro län kommer små eller stora summor. Två revisorer kontrollerar och reviderar varje år
kassaböckerna.
Varje år hålls en blomskottsauktion hemma hos mig. Många kommer för att bidra med plantor,
blommor eller kontanter. Det har under årens lopp skrivits många referat i de lokala tidningarna om
mina resor, men också om de föreläsningar jag hållit i hela Örebro län då jag också visat och sålt
hantverk från Burkina. Gåvor och överskottet från auktionen och försäljningarna går till
skolmåltidskontot.
Vill Du stödja arbetet välkommen att skicka en gåva på bankgiro 332-1593. Märk talongen Ouffré
skola.

Några av eleverna i klass 6
framför köket som byggdes
2008 för insamlade medel
från kommunerna
Lindesberg och
Kopparberg. Tröjorna hade
skänkts av Linde bollklubb.

