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1994 åkte jag till Togo första gången, det blev inte som vi 
tänkt oss. Landet visade oss sin värsta sida och vi hamnade 
mitt i ett statskuppförsök. Jag glömmer aldrig smattret från 
kulsprutor, mullret från stridstankers och ljudet från lågt fl y-
gande militärfl ygplan och skräcken vi upplevde. Tio år sena-
re återvände jag ensam och bodde på CRASE i två månader, 
efter den resan har jag återvänt ytterligare några gånger för 
att se hur eleverna har det på skolan, träffa lärarna och se 
hur CRASE fungerar men främst ändå för att träffa vännerna 
jag fått och försöka smälta in och bli en del av bylivet. 

Om några veckor återvänder jag för femte gången till Togo 
och skolan på toppen av berget vid byn Dunyo. Så håll 
utkik på vår facebooksida Svenska Togoföreningen där jag 
hoppas kunna hålla er uppdaterade från besöket. 

Tack för era bidrag som håller skolan vid liv, det gör skillnad!

Evas spalt

CRASE, 2-5 november 2016

Då vi kom fram till CRASE på onsdagseftermiddagen hälsades vi 
av comptablen Nomedzi och snickarläraren Richard. Tyvärr var 
både Lars-Åke och Ingela åksjuka så inget mer blev gjort den da-
gen mer än att installera oss i gamla elevhemmet, i rummen Eva 
Nilsson och Ann-Marie Svensson. 

På torsdagen pratade vi med Nomedzi, besökte ateljeerna och 
träffade lärarna, snickarläraren Richard som bor i Adame och 
sylärarinnan Apefa. I snickeriet fi nns nu bara två elever varav en, 
Kokou från Danyi, bor på skolan. I sömnadsateljen har sylärarin-
nan Apefa nu 8 elever, varav två var sjuka denna dag. De hade 
fi xat tyg att sy i för att vi skulle komma, annars syr de mycket i 
cementsäckspapper. 

Runt lunch kom Apefa och frågade om vi ville ha något uppsytt, 
något vi inte ens tänkt fråga efter som vi hade så begränsat med 
tid. Men gärna, vi beställde tre klänningar, en ”mansdräkt” dvs 
skjorta och byxor till en vuxen och en till en 5-åring. De satte 
igång med stort engagemang och allt blev klart på fredagen. 
Mycket fi nt och imponerande välsytt!

På fredagar slutar eleverna egentligen vid lunch. Några stannade 
denna fredag och Apefa tog dessutom hjälp av sin bror, en fd 
elev på CRASE som nu bor i Adame och livnär sig på skrädderi. 
Han säger sig kunna ordna elever till en manlig skrädderiatelje 
och åta sig att vara lärare för en sådan.

Endast comptablen och två elever, snickareleven Kokou från 
Danyi och syeleven Jeanne från Konda, bor på skolan under veck-
orna. Det odlas en del maniok runt skolan som eleverna får del 
av. Dessutom växer frukter, främst mango och papaya.

Besök på skolan, Crase de Kuma Dunyo 2016.
Verksamheten på CRASE

Comptablen tog oss med på en rundvandring för att titta på 
behoven av åtgärder på skolan. Duho Yawo, som hjälpt Svenska To-
goföreningen vid tidigare renoveringar var också med. Bland annat 
var vi uppe på taket och vi inspekterade också cisternen. Compta-
blen pratade också om den ”sensibilisering” han vill göra, dvs åka 
runt i byar som ligger lite längre bort för att försöka få fl er elever 
till CRASE. Han vill också göra reklam i tidningar och radio. Han 
säger att på hösten är det rätt tid att göra en sådan typ av insats, 
då många unga enligt honom går sysslolösa. Att det inte fi nns el 
på CRASE är dock något som kan göra det svårt att rekrytera elever 
och få dem att stanna kvar.

Myndigheterna har för ca 5 år sedan dragit fram el till alla byar i 
området, inkl Dunyo, men ledningen slutar i luften vid de hus som 
tidigare användes för hårfl äteri/smedja, alltså ca 140 meter från 
skolans huvudbyggnad med sömnad och snickeri.

Två insatser krävs för att få in el i ateljeerna:

Jobb 1: installation av elmätare, utförs av ”Elverket”
Jobb 2: att dra in el i byggnaderna, utförs av elektriker
Duho Yawo åtog sig att undersöka kostnaderna för dessa båda jobb.

Till detta kommer sedan eventuella inköp av maskiner och en 
löpande elkostnad. I snickeriet åker man nu ibland iväg till Kpalime 
för att få virke maskinhyvlat.

Vår bedömning efter bara två dagars besök, är att sömnadsateljen 
fungerar mycket bra och även snickeriet är igång, dock med bara 
två elever. Relativt stora renoveringsbehov av byggnaderna fi nns 

men förutom det så är skolan ändå relativt väl bibehållen. Det låga 
elevantalet anses bero på att det fi nns andra skolor med elektricitet 
och därmed möjlighet att använda maskiner i utbildningen, vilket 
unga hellre väljer. Något som var roligt att höra var att fl era fd 
elever på CRASE har nytta av sin utbildning, bl a några som arbetar 
som lärare på den liknande yrkesskolan som sedan några år fi nns i 
Bala.

Solvatten
Vi hade med oss sex stycken solvatten-dunkar från Sverige, en gåva 
från Soroptimisterna och Inger Olofsson. Eftersom det bara bor 
två elever på CRASE för tillfället valde vi att lämna två av sol-
vatten- dunkarna på CRASE och lämna de övriga till andra familjer/
institutioner som vi bedömde ha ett stort behov av bättre vatten.
Vi demonstrerade Solvatten för comptablen Nomedzi och han tog 
initiativ till att alla på skolan, elever och lärare, kom med till cister-
nen för den första påfyllningen. Tillgång till bra vatten borde vara 
mycket positivt för skolan! 

Läs gärna mer om solvatten på www.solvatten.org

Under vår korta vistelse i Togo hade vi den jättestora glädjen att 
träffa några av de som tidigare varit elever på CRASE, bl a Duho 
Yawo och hans fru Senye som bjöd oss på mat i sitt hem utanför 
Kpalime, Badagbor Abla, Akpene, Boniface m fl . Samt andra gamla 
bekanta. Överallt blev vi väldigt väl mottagna och vi är tacksamma 
över att fått återse många togoleser som inte glömt oss och sina 
andra svenska vänner!

Lars-Åke, Ingela. Olof och Josefi n

Jag skulle vilja ta tillfället i akt för att skicka dig uppriktiga 
hälsningar från ledningsgruppen, lärlingarna och mig själv. 
Vi är glada att meddela att aktiviteterna går bra på KUMA 
Dunyo CRASE.

Faktum är att unga människor kommer till centrum. Vi har:
• 22 lärlingar i sömnad
• 5 lärlingar i snickeri

Med tanke på ökningen av antalet unga lärlingar ber vi AST 
att tänka på utrustningen, särskilt symaskinen.

De senaste sex månaderna hade vi en överföring av 470 
321 CFA franc motsvarar lönen för snickare, beviljande av 
sömnad verkstad och det fi nns bara 20.321 FCFA som inte 
ens når beloppet för administration och banken. Vi hade 
problem med att reparera maskiner före CFA 2018-tenta-
men i september.

Här är våra behov för första halvåret 2019:
- Utrusta symaskinen med maskiner och reparera gamla.
- Fortsätt medvetenheten
- Fond för utlämning av lärlingar i slutet av deras utbildning
- Betalning av fraktkostnader
- Utveckling av Mats Matson Hall
- Bakgrund för elinstallationen på sovsal
- Bakgrund för ett utdrag av ungdomar till ett annat 
 centrum för att se vad som händer där och att 
 utbyta kunskap

Vi skulle vilja att en AST-delegation skulle komma till 
CRASE för att se vad som behöver göras för att förbättra 
hemaktiviteter.

Räkna med din förståelse, snälla acceptera våra broderliga 
hälsningar.

Direktören

Brev från direktören Sylärarinnan Apefa med sin lilla dotter

Jeanne och Kokou med Solvatten

Syateljen Syateljen



Svenska Togoföreningens mailadress: kontakt@svenskatogoforeningen.se hemsida: www.svenskatogoforeningen.se
Gå med i vår grupp på Facebook: Svenska Togoföreningen, där läggs bilder och aktuell info ut.

Anmäl gärna att du kommer deltaga till Ingela Fransson via ingela@rusting.se. Det går även utmärkt 
att meddela om det är någon punkt som ska upp på agendan utöver sedvanliga årsmötesförhand-
lingar.

Välkommen till årsmöte!
Kallelse till årsmöte i Svenska Togoföreningen, söndagen den 15 december, 2019, 
kl 15:00 via Skype.

Ditt bidrag gör skillnad!
Välkommen att bidra till byfolkhögskolan CRASE, Togo, 

Västafrika via plusgironummer 67 38 44 - 7.

Inbetalningar under perioden    1 okt 2017–         1 okt 2018– 
                                          30 sept 2018       17 mars 2019

Agneta Blomberg Widegren ................ 1 200 kr  ............... 1 000 kr 

Birgitta Fredriksson ............................... 1 000 kr  ............... 1 000 kr 

Birgitta Svensson ......................................  700 kr  ...............................

Bo Karlstens .............................................  500 kr  ...............................

Gunilla Larsson ........................................  500 kr  ...............................

Inger Raaby ..............................................  500 kr  ...............................

Ingela Fransson ..................................... 1 200 kr  ..................  500 kr 

Joel Zirath ................................................  600 kr  ..................  250 kr 

Karin Bertelsen ..........................................................................  200 kr 

Katarina Hermansson ..............................  100 kr  ...............................

Lars-Åke Mattsson ....................................  400 kr  ...............................

Lena Olsson ..............................................  500 kr  ...............................

Maj Lis Falck ............................................  500 kr  ...............................

Margareta Matsson ...................................  600 kr  ..................  400 kr 

Mora folkhögskola .............................. 10 000 kr  ...............................

Susanne Lindberg ................................. 2 000 kr  ...............................

Thomas Wallmark ...................................  100 kr  ...............................

Ulf och Gunnel Kellstedt .........................  400 kr  ...............................

Åke Svensson och Maj Selmosson ....... 1 000 kr  ............... 1 000 kr 

Åsa Badel ............................................... 1 200 kr  ..................  500 kr 

Summa inbetalningar ......................  23 000 kr  ..............  4 850 kr 

Utgifter under perioden

Plusgirot avgifter ................................... 1 050 kr  ............... 1 350 kr 

Pension M Agpekponou ....................... 7 725 kr  ............... 3 932 kr 

Pension Mme Tontogou ...................... 8 680 kr  ............... 4 417 kr 

Lön M Kotor, snickarlärare .................. 9 452 kr  ............... 4 725 kr 

Övrigt bidrag till verksamheten ......... 12 014 kr  ............... 3 285 kr 

 ........................................................................

Summa utgifter ................................  38 921 kr  ............ 17 709 kr 

Underskott ..........................................-15 921 kr  ...............................

Eva Nilsson har stått för alla utskickskostnader av AGLE.

Gåvoredovisning oktober 2017 – mars 2019
Behållning 74 825 kr


