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”Jag kan göra något för några” 

MÅNGA AV ER som varit i Spånga kyr-
ka har säkert mött Albert Mangoua 
Koné. Han har sedan 1995 jobbat som 
kyrkvaktmästare i Spånga-Kista för-
samling.

Sedan några år tillbaka försöker 
han hjälpa unga !ickor i sitt gamla 
hemland, Kongo-Kinshasa, med mot-
tot ” jag kan inte hjälpa alla men göra 
något för några!”.

– Jag har alltsedan jag reste i lan-
det 2007 sett hur  dåligt det fungerar. 
Många barn och ungdomar går inte 
i skolan och det "nns mycket tiggeri. 
Alltid när jag är där kommer det fram 
någon mamma med barn och ber om 
pengar. Jag jobbade en del med diakon-
erna här i församlingen och "ck vara 
med och hämta saker som människor 
ville skänka till kyrkan och behövan-
de. Det "ck mig att tänka till hur jag 
skulle kunna göra något för männi- 
skorna i Kongo. Jag funderade länge 
men så slog tanken mig att jag skulle 
kunna starta en syskola. En sömnads-
kurs med symaskiner för tonårstjejer 
som inte går i skolan.

2017 BÖRJADE ALBERT köpa be-
gagnade symaskiner på Blocket och 
loppis. 12 stycken "ck han ihop för 
egna pengar som han sparat. – Men 
jag insåg snart att pengar behövdes till 
frakten också så jag "ck spara lite till, 

säger Albert med ett leende. Jag kän-
ner en kongoles som ibland fraktar en 
container ner till Kongo och med den 
kan jag mot en avgift få skicka med sy-
maskinerna.

Som tur var kände Albert en pastor 
som han kontaktade och som var villig 
att ta emot symaskinerna. Hans fru är 
dessutom skräddare så de två och någ-
ra frivilliga hjälpte till att starta sysko-
lan. Men det är inte lätt när han inte 

själv är på plats och kan övervaka det 
hela, berättar han.

TANKEN ÄR ATT !ickorna ska lära sig 
sy och sedan sälja kläderna för att få 
en inkomst. Först får de lära sig sy du-
kar och enklare klänningar för att på 
sikt bli duktigare och duktigare. Albert 
har skickat lite pengar till dem så att 
de kan köpa tyger.

 – Jag tänker också att när de är 
färdiga med sin utbildning kanske det 
"nns några stycken som tycker detta är 
roligt och visar extra intresse för söm-
naden. Då ska jag ge dem lite pengar 
och egna symaskiner så att de kan star-
ta eget företag. Så kan de i sin tur lära 
andra !ickor och det blir ringar på 
vattnet med !er och !er, säger Albert 
entusiastiskt.

Flickorna som kommer till syskolan 
är runt 14-20 år och ligger i riskzonen 
för prostitution då det många gånger 
ses som enda möjligheten till försörj-
ning. De har kanske gått i grundskolan 
men sedan hoppat av sin utbildning. 

PROBLEMET JUST NU är att elförsörj-
ningen ligger nere. Det kan gå dagar, 
ja !era veckor utan att det "nns någon 
ström i området. Utan el, ingen un-
dervisning. Alberts prioritet just nu är 
därför att skaffa en generator som han 
kan skicka ner till dem så att de får el. 

givande

text: anneli eriksson foto: albert mangoua koné

Född i huvudstaden Kinshasa. 
Kom till Sverige 1990. Arbetat i 
Spånga-Kista församling sedan 1995. 
Har startat en sömnadsskola, N´djilis 
vänner, uppkallad efter området 
N´djili i Kinshasa där den ligger. Vill 
du komma i kontakt med honom 
finns hans telefonnummer bland 
personalen på näst sista sidan.

OM/Albert Mangoua Koné
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Hur är det då med pojkarna? Jodå Albert har tänkt på 
dem också. Men han berättar att han tyvärr misslyckades 
med ett projekt för dem. Den maskin han köpt i god tro 
visade sig inte fungera.

– Jag la en massa pengar på att laga den men "ck till slut 
ge upp och kassera den. Jag skulle vilja engagera dem i nå-
got tekniskt, kanske få dem intresserade av bilmekanik eller 
billackering. Men eftersom jag jobbar heltid här i Sverige är 
det svårt, jag skulle behöva vara på plats.

TYVÄRR ÄR KORRUPTIONEN utbredd i landet och det är 
svårt att lita på folk.

– Jag litar på pastorn som jag samarbetar med. Han talar 
mer sanning än de !esta. Om jag skickar lite pengar så kan 
jag se vad han har gjort med dem. Hade det varit någon 
annan som tagit emot symaskinerna jag skickade så kunde 
han ha sålt dem och stoppat pengarna i egen "cka. När jag 
var där i maj så kunde jag konstatera att alla fanns på plats. 

Att lägga så mycket tid och pengar på ett projekt långt 
borta är det få som gör som privatperson. Hur kommer det 
sig att han gör detta?

– Jag var redan som barn en omtyckt och snäll kille. 
Jag ställde alltid upp när någon behövde hjälp. Jag hjälpte 
många men blev också mycket besviken ibland. Min mam-
ma brukade säga till mig att med det goda hjärtat måste jag 
be mycket.

Nu när Albert har egna barn, fyra döttrar, och ser dessa 
unga i Kongo komma och tigga gör det extra ont i hjärtat. 
Hans dröm är att hitta något att försörja sig på i Kongo och 
efter pensionen vara där stora delar av året. Han har också 
köpt lite mark som han kämpar med. Tanken är att !ickor-
na som går sykursen även ska kunna odla lite där och bilda 
ett kooperativt.

NU HAR RYKTET om Alberts projekt spritt sig bland kolle-
gor och bekanta så i dagsläget har han 14 symaskiner som 
står och väntar på att skeppas över till Afrika.

All hjälp Albert kan få tar han gärna emot. Nästa con-
tainer går i februari. Till dess hoppas han ha hittat en ge-
nerator att skicka ner. Han räknar med att själv åka dit i 
april-maj. Då kan han se till att generatorn fungerar och 
att eleverna återvänder. Då har han också !er symaskiner 
på plats, intresset är stort och man har fått säg nej till !era 
!ickor.

– Jag kommer att med Guds hjälp lyckas det vet jag. När 
jag vill göra något gott så ger jag mig inte även om det kom-
mer att ta tid. Jag är optimist - så länge jag orkar så kommer 
jag att fortsätta. Be för mig och alla som är inblandade i 
projektet och Gud välsigne er, avslutar Albert.
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