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

skolavslutning !
Text och foto: Rolf edeborg

få vara med och
se alla lyckliga elever som i slutet av
maj fick sina mössor.
Jag har nu gjort min sista period
som platschef efter 10 år som volontär, men aldrig tidigare varit med på
Graduation eller  تر جsom det stavas
här nere. På båda skolorna hade personalen med rektorerna Nadira respektive Salwa i spetsen lyckats göra
den sista skoldagen på SIRA till ett

Vilken förmån att

speciellt event med prydligt uniformerade elever och en festlig inramning och i båda fallen högtidstal av
Sveriges Generalkonsul i Jerusalem.
Man inledde både i Betlehem och
Jeriko med den Palestinska nationalsången: Feda-’e, feda-’e, feda’e – yaardi ya – ard – al – judud, (Mitt gamla
land, mitt land, min farfars land) och
fortsatte med den svenska. Därefter
visade våra elever prov på vad de lärt
sig på SIRA-skolorna. Många musik- och dansinslag och kostnaden

för både lokalhyra, extern utrustning
och artister var bekostade av föräldrar
med lite större möjligheter att stötta
skolan. Flera föräldrar höll mycket
känslosamma tacktal med glädjetårar
och betonade att utan SIRA-skolan
skulle deras barn haft en betydligt
sämre möjlighet i framtiden. Samtidigt kände jag att många elever kommer att sakna den trygghet och det
speciella omhändertagande som de
fått på SIRA.

bildextra från skolavslutningen på
Sira-skolorna i betlehem och Jeriko.

Jerikoläraren Shorouk med sina avgångsklass.

Dansuppvisning.

Sånguppträdande.

Rektor Salwa Shareeef Jeriko och
Generalkonsul Ann-Sofie Nilsson.

Avslutningen
firades med tårta.

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
klasser, 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.

Nya möjligheter
med swish!
Jag tror på SWISH som kompletterande gåvometod för alla som
har mobilen med sig vart än de beger sig. Det är ett snabbt och
okomplicerat sätt att överföra mindre eller större belopp. Då detta
förmodligen var min sista period på Västbanken vill jag föreslå
att alla ni som har SWISH på era mobiler sätter in ett belopp på
SIRA:s Swish-nummer 123 222 0481 (Litet eller stort välj själv) så att
vi kan se hur många av våra läsare som har den möjligheten.
Rolf Edeborg, platschef emeritus
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sitter på landet och ska ...
... göra halvårsbokslut för SIRA skolans ekonomi.
2016 visste vi skulle bli ett tufft år, eftersom några av dom
större bidragsorganisationerna aviserade lägre bidrag för året.
SIRA s ambition är att utveckla skolverksamheten med förhopp
ningsvis fler elever, eftersom kön till skolorna är lång, SIRAs
ekonomi bygger till stor del på många månadsgivare, vilka tar
ett stort ansvar för verksamheten. Tyvärr blir det med åren färre
givare, vilket nu också syns på resultatet.

augusti

Min gåva till barnen i Betlehem och jeriko
Månadsgåva
SIRA-foldern

........ st

Min extra gåva till biblioteket

PlusGiro 90 00 77–9

juli

Min gåva till barnen i Betlehem och jeriko
Månadsgåva
SIRA-foldern

........ st

Min extra gåva till biblioteket

PlusGiro 90 00 77–9

Styrelsen försöker hitta nya insamlings vägar, som Swich,
samt ett större ekonomiskt engagemang på plats, vilket börjar
ge resultat. Efter första halvåret ligger vi efter med 60` mot
budget, vilket motsvarar 15 %.
Nu ska vi njuta av sommaren, vilket också SIRA eleverna gör,
och när sommarlovet är slut ska dom ta nya tag, vilket jag hop
pas att även vi kan göra.
Fortsatt härlig sommar! Hanz Linderyd, kassör

