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Kære alle 

Den 1. december landede jeg i Billund Lufthavn efter at have været i Gambia i 7 uger, det var noget af en 

omvæltning fra ca. 40 grader til 2 grader og ikke mindst, at det snart var jul.  

 

Denne gang var det også noget af en omvæltning af komme til Gambia, da vi havde oplevet både indbrud og tyveri. 

Det var et kæmpe chok at opleve, at andre havde været inde på ”vores” domæne. Det sendte en chokbølge gennem 

bestyrelsen, at sådan noget kunne ske.  

Flere medlemmer af bestyrelsen (Hanne, Leif, Egon, suppleanten Josephine og HC) var i Gambia på samme tid, hvor 

vi holdt flere møder, her besluttede vi, at dette ikke skal være enden på Arnes og SVF´s store arbejde i Sambuyan. Vi 

er enige om, at vi skal fortsætte projektet, men at der vil være nogle besparelser i indeværende skoleår. Ikke fordi vi 

skal spare pengene, da vi har en lille buffer i foreningen, som kan bruges til uforudsete udgifter, men mere fordi, at 

landsbyen skal mærke/vide, at foreningen ikke bare kan tage tilbage til sponsorerne i Danmark for at hente flere 

penge. 

Vi har nu arbejdet i Sambuyan siden 2008/09, så vi er ”forpligtet” til at videreføre Arnes store indsats. Jeg er også 

sikker på, at i manges bryst i Sambuyan banker et hjerte af taknemmelighed for Arne og foreningens arbejde.  

Der er ingen tvivl om, at beboerne i landsbyen er meget påvirkede at situationen – mange føler skam. 

Vi oplevede en inkompetent politi efterforskning samt den lokale overtro, så i en periode var det virkelig op af bakke. 

Vore ansatte skulle i forbindelse med politiefterforskningen med til politistationen for at aflevere fingeraftryk – en 

formssag, men dette kom til at vare ca. 5 dage, hvor de sad i arresten, uden mad, drikke og uden mulighed for at 

komme på toilet. Vi sendte flere til stationen for at hjælpe, men ingen fik adgang til medarbejderne. Da det endelig 

lykkedes at få dem prøveløsladt, ville de ikke arbejde for os, da de mente, at vi havde angivet dem. De skulle fortsat 

møde på politistationen hver mandag, onsdag og fredag.  

Da det så allermest sort ud, var det svært at finde motivation til at fortsætte arbejdet. Heldigvis oplevede vi de børn i 

skolen og den store opbakning rundt i landsbyen.  På grund af dem må foreningen ikke dø, bare på grund af nogle få 

kriminelle. Vi hørte flere i landsbyen sige – ”en enkelt rådden kartoffel i sækken, kan ødelægge hele sækken”.   

For at undgå noget lignende i fremtiden, har vi ændret nogle procedurer og vi har ansat en ny vagt. 

Ovenstående påvirker os alle rigtig meget, men alligevel lykkedes det at få udført noget arbejde. I skolegården blev 

der opført en skyggeplads, så alle elever ikke behøver være ude i middags- og eftermiddags solen. Dette blev flittigt 

benyttet, da eleverne nu kan sidde i skyggen og spille spil, spise og hygge sig. 

                         

Håndværkerne i gang med skyggepladsen.            Så er skyggepladsen taget i brug. 



 2 

Vi fik med bistand fra DMR-U (Genbrug til Syd v/Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling) leveret og tømt en 

container, så mange skolemøbler blev udskiftet og mange fodboldhold fik nyt sportstøj, hjemkundskab fik masser af 

udstyr samt rigtig mange børn fik gaver fra sponsorerne i Danmark. 

                     

Fantastisk at se chaufføren komme omkring.      Som altid stor interesse når containeren skal tømmes. 

Der blev også taget billeder af alle elever på skolen bortset fra nogle få, som var fraværende på grund af sygdom. I 

klasserne blev der med hjælp fra Mathilde (som var i Sambuyan som frivillig) lavet tegninger og skrevet breve til 

sponsorerne.  

På skolen er der pr. 1. september ansat en ny skoleinspektør Mr. Lamin Gibba. Efter et par møder, hvor vi lige skulle 

finde hinanden, går samarbejdet fint med både ham og viceinspektøren Abdoulie Barrow. Der er også sket en 

udskiftning af nogle lærere på skolen, men det virker som om, at alle er faldet godt til og giver en god undervisning 

af eleverne. 

Der er nu 699 elever på skolen. I Nursery er der tre klasser med 40 elever i hver. I Basic Cycle School er der 579 

elever fra 1. til og med 9. klasse. 

                       

Tandbørstnings projekt i Nursery.         Nye Lady Walk trøjer til alle i Nursery. 

 

Den 1. december 2016 blev der afholdt valg i Gambia. Op til valget var der en spændt stemning i Gambia, da alle vi 

talte med var sikre på, at Præsidenten ville blive væltet, da man denne gang havde en god modkandidat. Da 

stemmerne var talt op, viste der sig et flertal for Adama Barrow, så Gambia har fået en ny præsident. Desværre har 

det så efterfølgende vist sig, at Yahya Jammeh (den tidligere præsident) ikke vil godkende valget, da han mener, at 

han er valgt af Allah, så det kan befolkningen ikke ændre. Hvad der kommer til at ske i Gambia er meget usikkert, så 

vi følger det nøje. 

Hvad valget kommer til at betyde for os, ved vi naturligvis ikke, men da vi har kontakt med mange offentlige 

kontorer, ministre og embedsmænd, vil vi helt sikkert komme til at mærke det – forhåbentlig vil vi komme til at 

opleve fremgang i Gambia. 
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I landsbyen har vi et nært samarbejde med den lokale alkarlo (borgmester), landsbykomiteen og skolekommissionen, 

hvor vi har et godt samarbejde med alle, da de også arbejder for en bedre fremtid for landsbyens beboere. Om 

valget i Gambia får indflydelse på sammensætning af disse samarbejdspartnere ved vi ikke, men jeg håber, at de 

nuværende bliver siddende. 

                 

Gang i handelen på markedspladsen.  Fest på skolen hvor Red Cross havde et arrangement.                   

Josephine, som var med i Gambia i foråret som frivillig på klinikken og fødeafdelingen, var også med denne gang, 

hvor hun arbejdede som frivillig i 7 uger. Hun havde også denne gang masser at se til, da der kommer mange 

patienter til klinikken. I efterårs perioden kommer rigtig mange patienter med malaria og luftvejssygdomme. Vi er så 

heldige, at vi har fået donationer til indkøb af medicin til klinikken, så vi dermed er med til at forbedre forholdene for 

mange patienter. 

 

                        
Lille nyfødt dreng.                    Endnu en nyfødt dreng i strik.            Den nye scanner afprøves             

 

 

I containeren var også en del plejeartikler m.m. til klinikken. Til stor glæde for jordemoderen, var der også en ny 

ultralyds scanner, så han kan scanne de gravide. 

Desværre havde klinikken et stort problem, da Ambulancen var gået i stykker og ikke kunne starte. Heldigvis har 

Egon et stort indblik i biler, så han konstaterede, at det måtte være starteren, som var gået i stykker. Han fik fat i en 

mekaniker, som kom til Sambuyan. Sammen fik de afmonteret den gamle starter, fik den skilt af og pudset og smurt. 

Efter nogle timer kom den tilbage på ambulancen – og motoren startede med det samme. En fantastisk dejlig 

oplevelse. 
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Personalet på Klinikken.   Tvillingerne fra foråret trives ikke som ønsket 

    derfor forsøges med modermælkserstatning. 

 

 

Hanne og Leif havde sammen med Ebbe og Amy god succes med udbetaling af sponsorpenge til 115 elever i 

Margrethe og Ingemanns Projekt Gambia, som er et underprojekt til SVF Gambia. Omkring halvdelen af 

sponsoraterne udbetales i Kunkujang, som er en lille landsby beliggende 8 km fra Sambuyan. 

 

              
                                    Mange børn fik denne gang en hilsen fra sponsoren i Danmark. 

 

I tider med modgang, er det vigtigt at man står sammen. Det har vi valgt at gøre i bestyrelsen og håber, at du fortsat 

vil bakke op om vores arbejde, så du vil fortsætte din støtte til foreningen. 

 

En stor tak til alle sponsorer for støtte og sponsorater i 2016. 

 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle sponsorer og familier en rigtig glædelig jul samt et godt 

og lykkebringende nytår. 

 

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

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1478868839027509/ 


