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Facebook/Postboks 
SVF-Skagenskolen er på Facebook. Bliv ven med SVF-Skagenskolen og følg os også her. 

Skolen har fået oprettet en postboks i Brikama, hvor det er muligt at sende breve til sponsorbørnene. 

Adressen er: Sambuyan Skagen Basic Cykle School, Postbox 5204, Brikama, Combo South, The 

Gambia. Vi vil fortsat tilbyde, at tage jeres breve med til Gambia, da postgangen til Gambia ikke 

altid er lige sikker.  

Bolig til lærerne 

I foråret påbegyndte vi opførelsen af 2 boliger.  

Da Arne tog hjem, afleverede han nøglen til 

lærerboligen. Boligen indeholder 8 sovepladser + 

opholdsrum. Der er tilknyttet toilet, bad og ude 

køkken. Boligen skal bruges til at lærere, som kommer 

udefra, kan overnatte. Boligen til skoleinspektøren og 

viceskoleinspektøren er under tag og lukket.   
 

Aktiviteter 

Gæstehuset har været beboet fra 25. februar til 8. april. I den periode er der foregået mange 

aktiviteter på skolen, selvom de holdt påskeferie fra 27. marts. En af de største aktiviteter var 

idrætsdagen den 26. marts. 

 
På det andet billede er 5 medlemmer af Røde Kors i gang med træningen forud for deres camp i 

påsken, hvor de sammen med de øvrige foreninger i området mødtes til et stort træf i Tanjii. 

 

Klinik og fødestue 

 

 

Med containeren var der en graviditets-scanner. Læge 

Sven Rex har brugt meget tid både på undervisning 

og gennemgang af klinikkens beholdninger. Det har 

været dejlig at have en ekspert til rådighed, som både 

kan rådgive og vejlede. Sven er blevet bistået af 

Gudrun S. Jensen og Bente Larsen, som begge har en 

sundhedsmæssig uddannelse.  

Tøj og sko 

SVF-Skagenskolen kan ikke længere modtage brugt tøj og sko til Gambia, da dette ikke må sendes i 

containeren. Vi er dog fortsat interesseret i sengelinned, lagner, håndklæder og sportstøj/sko. 

 

Sponsorer 

Vi har den fornøjelse, at vi p.t. har en sponsor til 588 børn, som går på skolen. Nye sponsorer 

kommer på venteliste til september, hvor der starter nye elever.  

Det kniber derimod mere med at skaffe midler til færdiggørelse af vore byggerier. De fleste af vore 

ansøgninger til fonde i efteråret, gav ingen resultat. Forslag og ideer til at skaffe penge modtages 

gerne. 

     SVF-Skagenskolen 


