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”Om jorden var platt så skulle vi vara allra längst ut på kanten, 
så långt bort det går att komma” säger Gina när bilen krypkör 
uppför grusvägen genom djungeln för att ta oss till CRASE,  
byfolkhögskolan som Svenska Togoföreningen stöttat i snart 60 år.  
Jag tänker att det ändå är en bit kvar innan vi har kommit fram, 
lite längre ut på kanten ska vi faktiskt ta oss. Djungeln omsluter 
grusvägen och bildar ett grönskande tak med sina höga träd. När 
man närmar sig byarna i Kuma så öppnar sig träden ibland och 
man ser ut över berg och dalar täckta av låglandsregnskog. 

Gina har följt med mig på min resa till CRASE, det är hennes 
första till Afrika, och jag är glad att jag får möjlighet att se och 
uppleva Togo lite från hennes perspektiv. Det är intressant att 
höra hennes tankar och reflektioner på livet i Kumaområdet där 
CRASE ligger högst upp på berget ovanför byn Kuma-Dunyo. 

Skolan är välskött, stigen är nertrampad mellan ateljeerna och 
skolans internat som ligger allra högst upp. Gräset är klippt och 
palmerna står lika ståtliga på rad som de alltid gjort. I ateljeerna 
snickras och sys det, Rickard som är lärare i snickarateljen är 
på plats med sina elever och de visar stolt upp sitt arbete med 
examensproven de gör. Syateljéen är full av tjejer som får sin ut-
bildning av Madame Afi, en oerhört uppskattad och duktig lärare. 
Flera av tjejerna har sina små barn med i ateljeen och de sitter 
oftast lugnt invirade i tyg på ryggen medans deras umga mödrar 
sitter vid symaskinen eller övar på att sy för hand.  

På skolan arbetar en rektor samt en sylärarinna och en 
snickarlärare. Jag får ett gott intryck av rektorn, han framstår som 
en väldigt vänlig, välutbildad och engagerad person. Det talas 
också väl om honom i byn att han är bra för skolan. 

 

Besök på CRASE, december 2019
Det är en begravning i Dunyo den helgen direkt efter vi anlänt, det 
är en ung man som avlidit och byn är fylld av tillresta släktingar 
och vänner som ska delta i begravningsceremonin. Detta innebär 
att jag får träffa många före detta elever från CRASE som flyttat från 
byn. Många kära återseenden som berör och trots deras sorgliga 
anledning till besöket i byn så är det en stor glädje att träffa elever 
som jag lärde känna redan på min första resa med Molkomklas-
sen 1994. Efter det har jag besökt skolan återigen 2004, 2006, 
2009 och nu har tio år hunnit passera till 2019. Gina följer med 
på alla möten och besök jag får möjlighet till under vår tid på 
skolan. Vi besöker Agbekponu, pensionerad snickarlärare som bor 
i byn Tokpli. Där får vi även besöka ett utvecklingscentrum som 
startat upp där man gemensamt arbetar för utveckling av byarna i 
Kumaområdet. Vi får besök på skolan av tidigare elever på CRASE, 
två elever som fått möjlighet att besöka Sverige och nu bor i byn 
Bala några kilometer från CRASE. Vi besöker också före detta elever 
som bor och arbetar med egna ateljeer i närmaste staden Kpalimé. 
Det är med stor stolthet och glädje Mezikpi visar oss sin snickar-
verkstad där han har några anställda snickare och han visar sitt hus 
där han och hans familj bor i utkanten av Kpalime. Han har byggt 
ut sitt hus allteftersom och nu har han dessutom lite uppfödning 
av djur på gården och ett risfält. Han utbildade sig till snickare på 
CRASE 2004-2006. Vi träffar också Akossowa som utbildade sig till 
frisör på skolan 2004-2006. Den ateljen finns inte längre på CRASE. 
Hon har byggt en liten salong av palmblad där hon kan fläta hår 
nära sin bostad i Kpalime. Vi träffar också Duho Yawo och hans fru 
Senje som även de utbildade sig på CRASE 1994. Duho Yawo har 
en snickarverkstad i Kpalime med några anställda, fast själv arbetar 
han som pastor numera. 

 

Det blir många möten på skolan, med rektor och lärare, tidigare 
elever och med bykommitén från Dunyo som vill att vi utvecklar 
skolan så att byn får större möjlighet att behålla arbetstillfällen 
genom att köpa in maskiner så att det går att såga virke och brädor. 
Jag får förklara att vår ekonomi inte håller för sådana investeringar, 
utan att vi har en nivå nu som även den innebär att vi riskerar 
att inte ha ekonomi att stötta skolan framöver. Vi går tyvärr back 
varje år, trots att det är små bidrag vi lämnar till inköp av material 
och underhåll samt löner och pensioner. Men det är en glädjande 
återförening där jag får chans att träffa många som har utbildat sig 
på skolan och nu har en lett till ett yrkesliv som ger dem bättre 
möjlighet till försörjning och jag hoppas att vi kan hjälpas åt att 
forstätta vårt stöd till skolan där tjejer och killar från bergsområdet 
kan utvecklas och få en bra start på sitt vuxna liv. 

Med vår facebooksida ”Svenska Togoföreningen” når vi lättare ut 
och kan snabbare få ut information. Vi har också ordnat så man 
kan lämna bidrag via Swisch. Kanske kan vi hjälpas åt att med 
gemensamma krafter öka våra bidrag i alla fall så att vi vänder 
trenden och inte går minus varje år. Alla initiativ till att samla in 
bidrag är värdefulla. Det är bara vi, varje individ som skänker en 
slant då och då som håller igång vårt stöd till skolan som nu varat 
i många år. Det betyder faktiskt oerhört mycket där, allra längst 
ut på kanten, så långt bort det går att komma. Men vi står ändå 
väldigt nära och vårt engagemang är högt skattat och värderat av 
människorna som har kunnat låta sina döttrar och söner få en 
yrkesutbildning och en bra start på vuxenlivet. 

 
Eva Nilsson

Elever i syateljén.

Tidigare elever, Mezikpi och Akossowa.

Utsikt från skolans toalett. Elev i snickarateljén.

CRASE sy- och snickarateljé.

Elever och lärare Ett av barnen till en elev.



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 årsmötesförhandlingar.

Välkommen till årsmöte!
Kallelse till årsmöte i Svenska Togoföreningen, söndagen den 15 november, 2020, kl 18:00 via Skype.

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

via plusgironummer 67 38 44-7 eller Swish 123-117 49 78.

Skänkta bidrag under perioden    
1 okt 2019–2 sept 2020

Alf Olofsson .......................................................................... 500 kr 

Amanda Svensson ................................................................... 300 kr 

Anna Olsfeldt ........................................................................ 600 kr 

Ann-Marie Franklin ............................................................... 500 kr 

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

Birgitta Svensson .................................................................... 100 kr 

Björn Ericson ........................................................................ 300 kr 

Catarina Svensson .................................................................. 700 kr 

Dag Svensson ...................................................................... 1,500 kr 

Elisabeth Johannesson .............................................................. 500 kr 

Ellinoe Karlsson ..................................................................... 100 kr 

Emma Rosquist ..................................................................... 100 kr 

Eva Nilsson ........................................................................ 1,500 kr 

Eva-Britt Viitala ................................................................... 500 kr 

Gina Viitala ......................................................................... 500 kr 

Gun Östman ......................................................................... 200 kr 

Helmi Franklin ..................................................................... 500 kr 

Ingela Fransson ................................................................... 1,200 kr 

Jane Nyman ...................................................................... 1,000 kr 

Joel Zirath ............................................................................ 800 kr 

Johanna Lindström ................................................................. 300 kr 

Josefi na Karlsson ..................................................................... 100 kr 

Karin Bertelsen ...................................................................... 500 kr 

Kjell Arne och Gullan Kamperin ............................................ 1,400 kr 

Lars-Åke Mattsson ................................................................. 200 kr 

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

Malin Richard ....................................................................... 100 kr 

Margareta Matsson ............................................................. 1,200 kr 

Maria Vighagen..................................................................... 100 kr 

Mikael Edvardsson.................................................................. 100 kr 

Monika Fredriksson ................................................................ 100 kr 

Pernilla Jogfors ...................................................................... 500 kr 

Per -Ove Claesson .................................................................. 500 kr 

Peter Karlsson ........................................................................ 100 kr 

Rebecca Dellborg ...................................................................... 50 kr 

Sofi a Björklund ...................................................................... 200 kr 

Susanne Fredriksson ................................................................ 250 kr 

Susanne Lindberg ................................................................... 800 kr 

Ulf Källstedt .......................................................................... 100 kr 

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

Åsa Badel .......................................................................... 1,100 kr 

Summa inbetalningar ..................................................  21,600 kr 

Utgifter under perioden

Bankavgifter ....................................................................... 1,962 kr 

Pension M Agpekponou ........................................................ 4,955 kr 

Pension Mme Tontogou ....................................................... 6,140 kr 

Löner och bidrag till verksamheten .....................................  17,783 kr 

Summa utgifter ...........................................................  30,840 kr 

Underskott ........................................................................ -9,240 kr     

Eva Nilsson har stått för alla utskickskostnader av AGLE.

Gåvoredovisning oktober 2019 – september 2020


