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Nyhedsmail april 2017 - SVF-Skagenskolen 
 

Det var en helt speciel oplevelse at komme til Gambia denne gang, da der lige havde været det 

første frie valg i 22 år. Overalt hørte jeg: ”Welcome to the new free Gambia”. 

Overalt var der en optimisme og glæde over valget. Heldigvis forløb alt fredeligt, selv om det en 

overgang så ud til, at den tidligere præsident skulle afsættes med magt. 

 

Alle er glade for ændringen, så må vi se, hvordan det kommer til at forløbe. I april 2017 afholdes 

der valgt til parlamentet. 

Det er en stor udfordring af være gambianer i øjeblikket, da regeringen er uden penge. Dette betyder 

bl.a. at der ikke kan udbetales løn til alle offentlig ansatte. I Sambuyan betyder det, at mange af 

lærerne ikke har fået løn eller kun en del af lønnen. På klinikken er der heller ikke udbetalt løn. 

 

Der er mange fra bestyrelsen, som lidt forskudt har været i Gambia her i foråret. HC kom derned 

den 25. januar og den sidste tog hjem den 11. april.   

 

Vi har tidligere haft en aftale med de andre Nursery skoler i området, at vi vil indsluse nogle af 

deres elever i de nye første klasser. Vi har i år accepteret at modtage 30 elever. Der vil derfor også i 

2017/18 være to første klasser i Sambuyan. De 30 elever er registreret og fotograferet, så nu skal vi 

til at finde nye sponsorer.  

I Nursery starter der 40 nye elever til september. De vil først blive registreret og fotograferet, når vi 

kommer derned til efteråret. 

 

Vi har fået sat bænke op langs væggene under skyggepladsen, som vi lavede i efteråret. 

  
 

I Iceland (en del af Sambuyan) var der en lille markedsplads, hvor landsbyens kvinder kunne købe 

og sælge grøntsager, fisk m.m. Kvinderne har flere gange givet udtryk for, at de gerne ville have en 

ny overdækket markedsplads, så de også kan stå i tørvejr i regntiden. Landsbyen har tidligere været 

i gang med at bygge markedsplads, men den var aldrig blevet færdiggjort. Foreningen besluttede at 

hjælpe med færdiggørelsen. Vi lavede stålspær, leverede lægter og brugte tagplader fra Skagen 

Beton, som var med ned i den seneste container. To af vore lokale ansatte hjalp de frivillige med at 

få spærene op og tagpladerne lagt på. Nu mangler de blot at få gavlene muret op og støbt bund, før 

der er en dejlig markedsplads. 

 

Vandtårnet ved klinikken har været vort smertensbarn. Den oprindelige jernkonstruktion er næsten 

rustet væk. Der er tidligere foretaget forstærkning ved at svejse vinkeljern ovenpå, hvilket har gjort 

at den er blevet stående. Vi havde i den sidste container en del brugte fjernvarmerør med, som nu er 

blevet svejset sammen, rejst og forbundet, så der nu står et sikkert tårn. 
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Egon mener den kan holde i 30 år, men lad os nu se. Ting ruster meget i Gambia. 

 

Der har været lidt problemer med adskillelsen mellem drenge og piger på toiletterne. Efter ønske fra 

skoleinspektøren, er toiletbygningen blevet forsynet med et loft af tynde jernstænger. Nu må vi bare 

håbe, at de ikke hænger i dem, så de rykker dem ned. Herudover er toiletterne gennemgået – nogle 

er renoveret andre udskiftet, så alle toiletter nu kan benyttes. 

 

Nogle af de penge, som er doneret som ekstra bidrag, er anvendt af Art and Craft til, at eleverne 

sammen med læreren har dekoreret muren ved medhjælperboligen. Det er blevet rigtig flot. 

  
 

Medens vi var der blev der afholdt Interhouse (idrætsdag). De er altid en tilløbsstykke, som de går 

meget op i. Eleverne er opdelt i 4 hold, blå, rød, grøn og gul hjørne og så konkurrerer de på livet løs 

i bl.a. løb på mange forskellige måder. At løbe med en spand vand på hovedet kræver øvelse. 
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Nursery skolen har deltaget i den årlige Independenceday, som i år foregik i Jambanjeli, så 

transporttiden var ikke så lang. Josephine deltog i arrangementet og roste det som velplanlagt og en 

positiv oplevelse - meget bedre end sidste år, men det var en lang og hård dag.   

 

 
Så er vi klar til afgang. Dem på taget skal ikke med 

 
Kvinder og børn der venter på at komme til 

 

Det er første gang vi har en 9. klasse, og vi skal nu tage stilling til, hvad der skal ske med 

sponsoraterne for disse elever. Vi har været i gang med en spørgerunde for at finde ud af hvad 

eleverne selv forventer af fremtiden. De ønsker alle at komme i High School, men ved at se på 

karakterlister, er det vor vurdering, at kun ca.35% egner sig til at fortsætte i High School. 

 

På klinikken er der stadig graviditets- og børnekontrol hver måned. Det er et tilløbsstykke hvor op 

til 100 kvinder møder op.  

 

På klinikken er der mange konsultationer, som varetages af Faburama og Dallo. Vi håber fortsat på 

mere personale, hvad vi også er blevet lovet. Vi vil i efteråret tage kontakt til den nye 

sundhedsminister for at få det på plads. 

Josephine, som tidligere har været frivillig på klinikken, var også med denne gang, så hun havde 

nok at gøre med de mange fødsler og sårbehandling. 

 

Der er et behov for midler til klinikken, så derfor er der nogle ildsjæle som har arrangeret et stævne 

i Silkeborg den 6. maj 2017 – Hjælp til kvinder i Sambuyan. Der vil senere komme et opslag på 

Facebook, Hjemmeside samt der udsendes en mail til alle medlemmer.  

 

Denne gang havde vi også besøg af mange, som ikke tidligere har haft noget med SVF-

Skagenskolen at gøre. De har været meget glade for hvad de så, så der er tegnet flere nye 

sponsorater. 

 

Dejligt når andre finder vej til Sambuayn. 

 

Med ønsket om en god sommer. 

 

Bestyrelsen SVF-Skagenskolen. 

 

 

E-mail: svfskagenskolen@gmail.com                       Hjemmeside: SVF-Skagenskolen.dk 

Facebook: SVF-Skagenskolen  


