Nyhedsmail december 2012
Container forsendelse september – oktober 2012
I løbet af august og september blev containeren pakket på
havnen i Skagen. Indholdet denne gang var primært
skolemøbler, tagplader, andre byggematerialer samt en del
sportstøj og sko. 20. oktober 2012 ankom containeren til
havnen i Banjul. Modtagelsen var forberedt, idet der var
kørt sten og grus i vejene, så containeren skulle kunne
komme frem. Et voldsomt regnskyl søndag den 21.
forvandlede pludselig vejene til vandhuller, og det meste
af det fyld, vi havde fyldt i, forsvandt. Levering af
container blev derfor udskudt til tirsdag den 30., idet vi
også lige skulle have Tabaskien (den muslimske jul)
overstået, før der igen kunne ske noget.
Skolerne
Sambuyan Skagen Lower Basic School startede dette skoleår med ny Headmaster og nye lærere.
Skolen er nu en government school/folkeskole og allerede nu kan vi se stor fremskridt. Der er
blevet mere ro og der er en synlig ledelse af skolen. Elevtallet er steget betragteligt, da det er alle
børns ret at få undervisning, hvis der er plads. Klassekvotienten er 45 i Gambia, hvor vort mål var
35 elever pr. klasse. Det giver os nye udfordringer, da vi skal sørge for køb af skoleuniformer,
skolematerialer og madordning samt afregning til rengøring m.v.
Headmasteren håber, at vi kan finde sponsorer til alle elever og indtil da, vil de dele, hvad der er til
rådighed.
Efter opsigelse af vores tidligere Headmaster Mr. Daffeh, har vi midlertidig ansat Mr. Ceesay som
leder af Nursery skolen. Skolen vil senere komme ind under Primary skolens ledelse. På Nursery
skolen har de også taget mange nye elever ind
Den nye spisesal er blevet færdigmalet og møbleret med møbler fra Frederikshavn Handelsskole.

Murerne er i fuld gang med at bygge muren omkring skolen. Derefter skal der lægges fliser i den
sidste del af skolebyggeriet, som består af 2 klasseværelse samt et lærerværelse. Bygningen kom
under tag efter at tagpladerne var ankommet i containeren. Vor egen smed har stået for
produktionen af spær, idet vi blev svigtet af vor faste leverandør.
Mail adresse: svfskagenskolen@gmail.com.
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