
Nr 5 2016
om sira-skolorNa i betlehem och jeriko stiftelsen svenskt internationellt hjälparbete

SIRA-foldern !
Beställ SIRA:s informations folder att  
ge till vänner och bekanta.

RenoveRingen av 
skolan i Betlehem
förord: haNz liNderyd

i detta Nummer kaN du läsa om 
den stora renoveringen som under 
sommaren har pågått. Det började 
redan förra året, då utetaket total
renoverades efter att det läckt in regn
vatten, vilket senare skapade mögel. 
Eftersom byggnaderna är gamla och 
hårt slitna har vi ofta pratat om hur vi 
skulle få råd till en totalgenomgång. 
Att byggnaderna tidigare har varit 
ett sjukhus har ju påverkat rummens 

utseende. Kanske inte alltid lämpade 
som skolsalar.

Önskelistan gjordes: Flytta väggar, 
mer studierum, bättre toaletter ett 
måste, måla och snygga till, få göra 
en rejäl rengöring, och så bättre skol
gård, en viktig yta för ”rastlösa” elever. 
Men hur får man råd med allt detta? 
Då kom det ett arv, ifrån en man som 
nyligen hade varit nere i Betlehem 
och sett behovet av att göra något för 
att skolan skulle kunna fortleva. Med 
dessa pengar har då renoveringen 

kunnat genomföras. Ännu kvarstår 
det en hel del, där det viktigaste är 
ett nytt värmesystem. Sol eller vind? 
Det är det som måste gälla om vi ska 
slippa dyra oljeräkningar framöver. 
En annan viktig fråga för att komma 
igång med renoveringen var arkitekt
underlag och projektledning vilket 
tre av SIRA:s närstående har hjälpt 
till med. Tack. Läs rektor Nadiras 
artikel, och känn den glädje hon vill 
förmedla.



det var eN gång en gammal skola 
som kämpade hårt för att stå på egna 
ben, med motståndskraftiga väggar, 
dörrar och klassrumsgolv. Den hade 
stöttat oss i goda tider, i dåliga tider, 
på vintern och på sommaren, och 
även i kristider. 

Vår skola, även med dess svaga 
väggar, dess vidöppna lekytor och 
dess nedgångna klassrum har med 
framgång visat sin förmåga att stötta, 
skydda och vakta från alla yttre och 
inre kriser. Nåväl, nu är det dags för 
den här motståndskraftiga skolan 
med dess golv, väggar, dörrar, klass

rum och lekytor att utvecklas. 
Allt började när ett projekt dök 

upp. Ett projekt som såg fram emot 
att att förbättra SIRAskolan i Bet
lehem och ge den en ordentlig upp
fräschning och ge henne en ny glän
sande skrud. Projektet blev kallat: 
”En komplett ombyggnad av SIRA
skolan, Betlehem”. 

Målet med projektet var att ge våra 
elever den bäst anpassade miljön för 
att stötta deras utveckling. Det in
kluderade fysisk, mental, känslomäs
sig och allra viktigast akademisk ut
veckling för att fylla det tomrum de 

har vad gäller inlärning och integrera 
dem i vanliga skolan. 

I början av juni började byggarbe
tarna att invadera vår skola med alla 
sina verktyg. Första steget var att ut
värdera byggnadernas skick och att 
rita byggplanen. Andra steget var att 
börja riva delar av den gamla bygg
naden för att förbereda förändringar 
och renoveringar. 

Renoveringsfasen innebar målande 
av väggarna i kontoren, klassrummen 
och korridorerna. Även renovering 
av klassrummen och ombyggnad 
av lekytorna som inkluderade nytt 
konstgräs, nya bord och stolar som 
kan användas som en studiemiljö för 
eleverna. 
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fakta sira
sira – en svensk stiftelse som driver 
två skolor i Palestina. skolorna ger 
specialundervisning för barn mellan 
6 och 15 år med läs- och skriv-
svårigheter.

I Betlehem finns en skola med 7 
klass er, 10  barn i varje klass. Skol
an tillkom 1992.

I Jeriko finns en nybyggd skola för 4 
klasser med 8–10 barn i varje klass.
Verksamheten bedrivs med drygt 20 
anställda, alla palestinier. En svensk 
platschef sköter administrationen. 
Verksamheten finansieras helt 
med frivilliga medel från enskilda, 
bidragsorganisationer, kyrkor och 
andra frivilligorganisationer. 
Verksamheten vilar på kristen värde
grund. 

Men den viktigaste frågan i hela den 
här processen är; 
Vilka effekter har det här på eleverna 
på SIRA-skolan i Betlehem?

På SIRAskolorna tror vi att ”Gud 
älskar en glad givare”, och det betyder 
att när vi tillhandahåller den bästa 
miljön till våra elever, som är positiv 
för deras inlärning och helhetsut
veckling, ger de tillbaka med positiv 
inställning och uppförande. Men 
framförallt ökar deras studieutveck
ling som snabbar på deras integrering 
till vanliga skolorna och de blir mer 
produktiva medborgare av framtiden. 
Med den här positiva förändringen 
omfamnas våra elever av en hälsosam 
miljö med anpassade och specialde
signade klassrum som möter deras 
mentala behov och inlärningsbehov.

Vi i SIRAskolans administration 
och lärarlag ser fram emot att möta 
våra elevers behov för att kunna fost

ra friska och kloka unga ledare. Må 
det bli en ljus och lovande framtid för 
en ny palestinsk generation! 
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det här kaN ju låta tråkigt. Pengar, ekonomi och hur ska det gå framöver! Att 
ekonomin för SIRA är viktig för skolornas överlevnad är ju en sanning. hitintills har 
tyngdpunkten vad gäller insamlade medel legat i Sverige. Varje månad har ni trogna 
givare ståt för cirka 100 000 kr. Men det räcker inte och i den nya budgeten lägger 
vi ett större ansvar på våra skolors ledning att söka bidrag ifrån olika håll. Vi får redan 
idag anslag ifrån olika hjälporganisationer i Europa samt lokala gåvor i Betlehem och 
Jeriko. Det senaste är att rektor Salwa placerar ut bössor i affärer i Jeriko, vilket har 
fått ett fint mottagande. Redan första veckan 6 000 kr Detta fina initiativ sprider även 
kunskap om skolorna.

hanz linderyd, kassör

AllA hjälpS vI åt !


