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Vandforsyning 
En belgisk forening har tidligere etableret vandforsyning i den vestlige del af landsbyen i form af en stor 
boring med tilhørende vandtank og generator. Til anlægget var tilsluttet 7 tappesteder rundt i landsbyen. 
Anlægget fungerede i de 14 dage der var stillet brændstof til rådighed, og har ikke været i drift de sidste 2-3 
år. Vi har med hjælp fra Grundfos fået anlægget forsynet med en solcellepumpe og solceller, repareret 
tappestederne, som var brækket af og er nu i gang med at forstærke tårnet til vandtanken. Det var en stor dag 
den dag, da vandet pludselig begyndte at pible op af jorden, der hvor tappestederne skulle være. 
 

    
 
Skoledrift 
Lige nu går skolen meget op i deltagelse i den årlige Independenceday. Et arrangement som afholdes hvert 
år. For Nursery skolerne i region syd er det i år den 20. marts. Der har også været afholdt en idrætsdag i 
Gunjur, hvor skolen har deltaget med et antal elever, hvoraf et par stykker har kvalificeret sig til videre 
deltagelse i Sanyang. På skolen går der p.t. 8 elever, som mangler en sponsor, så hvis du kender en, som 
gerne vil sponsorere et barns skolegang, hører vi gerne fra jer. 
 
Sundhedsklinikken 
Der foregår fortsat forhandlinger om udarbejdelse af et ”Memorandum of understanding (MOU)”, som er 
grundlaget for en aftale mellem sundhedsministeriet og ”Gambia Nordjylland” omkring driften. Før vi går 
videre med byggeriet, skal den fremtidige drift være sikret. 
 
Container 
Hen over julen har vi pakket container med bl.a. tagplader, loftsplader, lægter og en del andet tømmer. 
Herudover var der rigtig mange skolemøbler fra Ankermedet og Hedebo skoler i Skagen. Udleveringen af 
containeren i Gambia forløb denne gang helt uden problemer og tømningen tog kun 2 timer og et kvarter, 
men så var der også lidt oprydningsarbejde bagefter, for at få tingene rigtig på plads. 
 
Skattefradrag 2011 
Hvis du har oplyst dit CPR-nr. til os, og dine samlede bidrag til velgørenhed er over 500 kr., skulle fradraget 
være med på årsopgørelsen under rubrik 55 ”Gaver til godkendte foreninger”. Hvis dine indbetalinger ud 
over 500 kr. ikke er anført, skal du rette henvendelse til SKAT. Du må gerne begynde med at kontakte os.
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