
1  

 

På foreningens generalforsamling i september, var der nyvalg til Helle Bramsgaard og Jose-

phine Obenheimer Mørch Jensen, da Arne Holm og Bente Larsen begge havde valgt at stop-

pe. Liana Ligneul og Lars Bramsgaard er de nye suppleanter. Josephine er meget aktiv i 

sundhedsprojektet og Helle er ved at blive sat ind i registrering af elevsponsorer. 

 

Da vi denne gang kom til Gambia, stod vi overfor nogle ekstra opgaver, da vore invertere i 

frivillighedsboligen og på klinikken var brændt sammen efter lynnedslag. Dette betød, at der 

hverken var strøm eller vand, da vi ankom. Heldigvis havde vi købt nogle flasker vand på 

vej fra lufthavnen, så vi havde lidt til at børste tænder i og få lidt vand i hovedet næste mor-

gen. 

 

Der var flere opgaver, som måtte udføres, så de frivillige kom straks i gang. Elektriken gen-

nemgik ledningsnettet for at konstatere, at det kun var gået ud over inverterne og den ene 

solpanel. Da det er muligt at købe sådanne i Gambia, måtte vi af sted til Serrekunda efter 

nye. Godt vi havde elektrikeren med, så der i løbet af dagen igen blev strøm. Da solcellerne 

begyndte at virke, kom der også vand. 

 

I foråret fik vi renoveret vandtårnet ved klinikken og skolen, men da vi kom i oktober, fik vi 

at vide, at det andet tårn var gået i stykker. Pladen, hvorpå vandtan-

ken står, var knækket. Igen med hjælp fra et par frivillige, som hav-

de forstand på dette, blev opgaven hurtigt klaret. 

 

Der var også problemer med 

flere af vandhanerne i lands-

byen, så de måtte enten repa-

reres eller udskiftes. 

 

 

 

 

 

 

Klasseværelserne i Nursery var ved at trænge til en opfriskning, så her var der en af de fri-

villige, som gik i gang med maling. I løbet af de første uger blev de tre klasseværelser ma-

let. En af vore håndværkere har tilbudt at male de sidste, inden vi kommer igen. 

 

Julehilsen december 2017 
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Fra Nursery skolen havde vi modtaget en anmodning om fast gulv i brændeskuret, da der 

flere gange var blevet set en slange derinde. For at være på den sikre side, gik vi i gang med 

støbning af gulv og sokkel ved brændeskurret. Vi vil nødig risikere, at vore medarbejdere  

bliver udsat for slangebid. 

 

En af de første dage fik vi besøg af en komité for markedspladsen. De takkede mange gange 

for overdækningen, som blev lavet i foråret, men nu ville de meget gerne have støbt gulv på 

markedspladsen og opført et lokalt toilet. Vi blev enige om, at hvis vi ville betale for materi-

aler, så ville landsbyen stille arbejdskraft til rådighed.  

I løbet af de otte uger, hvor vi var i Gambia, blev gulvet støbt, men inden vi rejste hjem kom 

komiteen igen, da de ikke havde materialer nok til toiletbygningen og at de gerne ville gøre 

noget mere ved selve markedspladsen. De havde vist et godt initiativ, så der blev bevilget 

lidt flere penge, så de kunne fortsætte arbejdet.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig med at vi ankom til Gambia, var der besøg fra DMR-U (Dansk Missions-

råds Udviklingsafdeling, som står for bevilling af containerforsendelser). Thomas 

Spanner var på inspektionsbesøg hos en række projekter i Gambia bl.a. Skagensko-

len. Han var meget tilfreds med det han så og hørte omkring samarbejdet med lands-

byen. 
 

Ved Nursery skolen er der aldrig blevet støbt en plat-

form foran skrædderværkstedet samt det ene klasse-

værelse. Der var en meget høj kant og det gav proble-

mer når der var regntid, så det fik vi styr på denne 

gang.  

 

På skrædderværkstedet har de travlt med at sy nye 

uniformer til alle elever.                     
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På SVF-Skagenskolen afsluttede det første hold elever 9. klasse. Det var en stor dag på skolen, 

da de afsluttede deres eksamen. Da vi var i Gambia, blev der afholdt en ceremoni til ære for 

disse elever. Eleverne er i dag begyndt på High School rundt omkring i landet, men denne dag 

var alle tilbage i Sambuyan. De tidligere elever havde arrangeret nogle sange og små skuespil 

hvor de takkede for undervisningen og deres chance i tilværelsen. Det var en stor dag, hvor rig-

tig mange fra landsbyen var kommet for at hylde de ”gamle” elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der sker stadig mange ting på skolen. I år er der igen startet en ny Nursery 1 samt en 1. klasse i 

Basic Cycle School - i alt 80 nye elever. I de øvrige klasser har der også være lidt udskiftning, 

da nogle elever er rejst fra landsbyen – og andre er kommet til. Stort set alle klasser har nu nået 

det maksimale antal på 40 elever. I dag er der ca. 750 elever tilsammen i Nursery og Basic 

Cycle School.  

 

Også i år kunne vi konstatere, at der havde været nogen udskiftning blandt lærerne. Det er så-

dan i Gambia, at det er regionskontoret og undervisningsministeriet som udsender lærerne til 

de forskellige stillinger – det er ikke som i Danmark, hvor læreren søger en ledig stilling. Der-

for har vi flere lærere på skolen, som overhovedet ikke kendte Sambuyan, inden de kom. De 

fleste bliver meget overraskede, når de ser, hvilke faciliteter skolen stiller til rådighed. 

 

Tandbørstningen er nu også blevet udvidet til 1. og 2. klasse. Eleverne 

børster tænder hver morgen, når de møder i skole. At børste tænder er no-

get helt nyt for de fleste – de ken-

der kun en pind, som kan benyttes 

til tandbørstning, men at bruge en 

tandbørste og pasta, er en ny ver-

den. Rigtig mange elever i skolen 

har dårlige tænder. Derfor er der 

ved at blive lavet aftaler med en 

tandlæge i Brikama om at eleverne 

må henvises til hans klinik. 

 

Også denne gang havde vi en del møder med det lokale ”byråd” og diverse komiteer hvor der 

altid var en god stemning og store forventninger til fremtiden, så må vi se, hvad der kommer til 

at ske. 

Hvis du selv skulle få lyst 

til at komme ned og følge 

projektet, så har vi gjort 

det lidt nemmere for dig – 

vi har nemlig lavet nye 

skilte, som viser vej til 

skolen – og vi har repare-

ret vejen, så du kan køre 

helt op til skolen uden    

                                                          problemer. 
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På sundhedsklinikken kan man nu tydeligt mærke konsekvenserne af ”family planing” – familie-

planlægning, da der nu er mere end 400 kvinder i landsbyen, som er tilknyttet. Det betyder, at 

kvinderne i en kortere eller længere periode ikke kan blive gravide. 

Dette kan især mærkes på fødeafdelingen, da der nu er meget få fødsler. I oktober måned var der 

4 fødsler og i november kun 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anina som var frivillig i 3 uger,                    Faburama (jordemoder) undervises i brug af  

    oplevede et par fødsler                                  ultralydscanner      

 

Som de fleste nok ved, så blev der i foråret 2017 afholdt et arrangement i Silkeborg, hvor Sorop-

timisterne og SVF-Skagenskolen arrangerede et løb til fordel for medicin i Gambia. Det blev til 

25.000,- kr.. Dette beløb vil blive brugt til indkøb af medicin til klinikken de næste 3 år. Der ud-

betales et beløb hvert kvartal, så Faburama kan indkøbe det mest nødvendige medicin. 

 

Der afholdes stadig graviditets- og fødselskontrol på klinikken en gang om måneden. Her kom-

mer mange kvinder og børn til undersøgelse og vaccination. Der har været op mod 250 kvinder 

og børn på en dag. Da der ikke er ret meget skygge, kan det være svært for kvinderne og børnene 

at klare det. Derfor har man fra sundhedskomiteen i Gambia ansøgt om penge til opførelse af 

skyggeplads. Sundhedsgruppen i Danmark har bevilget pengene mod, at lokale stiller deres ar-

bejdskraft til rådighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medens vi var i Gambia blev arbejdet påbegyndt. 

 

Vi vil gerne sige alle elevsponsorer, sponsorer og andre støtter en stor TAK - 

uden jeres hjælp har det ikke været muligt. 
 

 

Bestyrelsen 

SVF-Skagenskolen 
 

 

 


