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Skoledrift
Der er nogle af eleverne, som flytter fra området. Det er ærgerligt, at måtte meddele en sponsor, at barnet
desværre ikke går på skolen længere. Det sker også af og til, at elever er fraværende i flere måneder, fordi de
enten er hos et familiemedlem et andet sted, eller rejst med familien til Senegal i en længere periode.
Vi forsøger på bedste vis at være opdateret, men det er ikke altid informationerne bliver videresendt til os, og
så er det først, når vi skal til at fotografere børnene, at vi konstaterer, at de ikke længere går på skolen. Med
de nye skoleregler, som lige er kommet endelig på plads, er retningslinjerne for information anført, men
overlæreren kan jo ikke give os bedre information, end dem han selv har.
Sundhedsklinikken
Vi havde forventet, at byggeriet af sundhedsklinikken kunne gennemføres her i vinter, men vi har desværre
måttet stille byggeriet midlertidig i bero, idet vi ikke har kunnet få tilstrækkelig garanti for, at
sundhedsministeriet eller Gunjur Hospital vil overtage den fremtidige drift. ”Gambia Nordjylland” arbejder
videre med at få de nødvendige tilladelser og garantier på plads, så indtil videre er byggeriet stoppet ved
soklen
Medhjælperboligen
Vi har nu en bolig stående, som kan huse op til 10 personer. Det er meningen, at det skal være muligt mod en
mindre betaling, at leje sig ind, hvis man ønsker at arbejde som frivillig i landsbyen enten på et af vore
projekter eller på anden relevant opgave i området.
Eventuel forespørgsel kan ske via: SVFSkagenskolen@gmail.com.
Container
Vor sidste containerforsendelse i oktober var en købecontainer, som vi af MF har fået lov til at beholde som
depotrum til klinikken og medhjælperboligen. I containeren var der bl.a. skolemøbler, byggematerialer, en
del ukurante terrassebrædder og lignende, som nu er omdannet til skolepulte for de yngste elever.
Indklarering af container er fortsat forbunden med en del besvær, selvom vi hver gang tror, at næste gang er
der styr på det, så er der altid et eller andet, som de vil have på en anden måde.
Primary School
Vi har udsat ibrugtagningen af den nye skolebygning til vi igen kommer til Gambia. Problemer med tyveri
og generatorsvigt forsinkede os så meget, at vi ikke kunne nå at blive helt færdige med malearbejdet og
møbleringen, før vi skulle hjem. Det vil også være en fordel, hvis vi kan få toiletterne klar inden skolen tages
i brug. Her er vi afhængig af næste containerforsendelse, som skal indeholde en solcellepumpe, som bl.a.
skal levere vand til skolen og medhjælperboligen.
Skattefradrag
NB: Sidste frist for at oplyse CPR-nr. til os er 10. januar 2012, hvis du vil opnå fradrag af din indbetaling i
2011. Hvis vi allerede har din CPR-nr., skal du ikke gøre noget.
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