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Nu er julen og nytåret på vej, så derfor er det måske en god idé at kigge lidt tilbage på året som er gået.
I SVF-Skagenskolen er der sket meget i det sidste år. Vi har nu elever til og med 8. klasse, og der er nu
mere end 620 elever på skolen. I Nursery er der 111 elever og i Basic cycle School er der 512 elever –
elever som næsten alle er sponseret.
Undervisningen fungerer rigtig godt og i begge afdelinger er der gode og engagerede lærere.
Madordningen fungerer også udmærket, men vi ønsker dog, at der skal tilberedes en mere varieret
kost.
Til lærerne har vi nu færdiggjort byggeriet af bolig med plads til 8-9 lærere samt to lejligheder til
skoleinspektøren i den ene og nogle kvindelige lærere med børn i den anden.

Bygning med to lejligheder.

Et kig i opholdsstuen i værelsesbygningen.

Tidligere har elever med ”have-hold” haft nogle små lodder på skolen, men de er nu flyttet op til
lærerboligerne, hvor der er en større grund, så de kan få større haver. De kan derfor komme til at
dyrke endnu flere grønsager.
Omkring sundhedsklinikken har vi, med hjælp af lokale, afsluttet opførelsen af en ca. 400 meter mur,
der mangler nu kun at blive isat døre og port.
På klinikken og fødeafdelingen er der mange patienter, men desværre har regeringen ikke helt
overholdt aftalen om personalenormeringen. Der er nu ansat en sygeplejerske/jordemor, en
sygeplejerske, 2 rengøringspersonale samt en nattevagt. Vi håber, at der bliver ansat mere personale,
men har af regionsdirektøren fået oplyst, at der ikke er uddannet personale til rådighed.
Der er mange kvinder (og mænd) i Sambyuan som ønsker hjælp til familieplanlægning, så rigtig
mange kvinder har nu fået indopereret en P-stav, som gør, at de ikke kan blive gravide de næste 5 år.
Der har i november været et møde med landsbyens beboere omkring familieplanlægning. I mødet
deltog en dansk læge, som havde medtaget en donation på spiraler, så der nu er flere tilbud om
prævention.

Kvinde som får indopr. P-stav i overarmen.

Frivillige bygger mur omkring sundhedscentret.

I august måned blev foreningen Gambia/Nordjylland nedlagt. I den forbindelse fik vi overdraget
deres midler, som skal bruges ved sundhedscentret. Vi nedsatte derfor en arbejdsgruppe
Sundhedsgruppen, som består af medlemmer fra det tidligere Gambia/Nordjylland, en læge samt et
medlem af bestyrelsen.

Nyeste projekt er opførelse af 3 ekstra klasseværelser. Da skolen nu er godkendt til at undervise til og
med 9. klasse, kræver det flere klasseværelser både p.g.a. af flere elever, men også på grund af
specielle fag i 7-9 klasse. Eleverne skal nu også have en art-class (kunst-linie) og andre praktiske fag.
Disse nye fag har gjort, at vi har måttet give en ekstra bevilling til skolen, så eleverne kan få den
optimale undervisning.
Undervisningsmaterialer leveres af regeringen – hvis det er muligt.

Sokkel og gulv til de nye klasseværelser.

Spejder gruppe

Skolen har også - i samarbejde med nabobyen Gunjur – en spejder gruppe, som bl.a. har et tambur
korps. I foråret var vi så heldig, at modtage en del instrumenter, som vi skulle overbringe til
spejderne. I efteråret var der koncert i skolegården, og det var dejligt at høre, at de på så kort tid
havde lært at spille.
På skrædderværkstedet har de haft travlt med at sy uniformer til skolens elever. Vi har fundet noget
godt og solidt stof, som gør at uniformerne kan holde lidt længere. Det kan somme tider være lidt af
en udfordring i Gambia – ikke at finde stof, men at finde tråd og knapper som passer dertil.

Skrædderen ved skabet med færdige uniformer.

Jagten på de rigtig knapper.

I foråret kommer der en del frivillige, som skal bo i frivillighedsboligen. Vi får bl.a. besøg af 2 unge
piger, som ønsker at uddanne sig til jordemødre. De vil derfor i tre måneder deltage i arbejdet på
Sundhedscentret.
Foreningens stifter og mange årige formand Arne Holm har besluttet, at trække sig som formand.
Arne føler, at det nu er tiden, hvor andre skal til. Arne har været den store drivkraft i foreningen, og
han bliver ikke nem at erstatte. Heldigvis har Arne indvilget i at forsætte som næstformand indtil
videre. Vi kan ikke takke Arne nok for det store arbejde han har udført for beboerne Sambyuan.
Som ny formand har bestyrelsen valgt Hans Christian Skovsende (HC).
Vi håber, at I som sponsorer fortsat vil støtte op om foreningen og være med til at gøre en indsats for
børnene i Gambia.
Vi vil gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. TAK for din støtte – uden
dig var vi ingenting.

