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Nyhedsmail marts 2020
I år valgte flere fra bestyrelsen + en frivillig allerede at tage til Gambia i januar måned.
Vi landede i varmt og solrigt vejr, og oplevede de første par uger kun varmt og solrigt vejr.
Lokalbefolkningen fortalte dog de lige havde haft overskyet vejr i to uger og da solcellerne
jo kun giver strøm til vandpumperne når solen skinner, havde de travlt med at hente vand, da
vi ankom til frivillighedsboligen ved skolen.
Som beskrevet i Julehilsen december 2019 er der
stadigvæk stor vandmangel på skolen samt flere
steder i landsbyen. Kan skyldes den mindre mængde regn i sommer kombineret med en stor sænkning af grundvandet på
4-5 meter (iflg. Lokalbefolkningen) antagelig som følge af de store mængder sand, der
hentes tæt på skolen/ landsbyen. For at løse problemet har vi nu lavet en ny boring. Den nye boring er
kun 19m dyb men giver tilsyneladende masser af
vand. Iflg. kvinderne i landsbyen er vandet fra den
nye boring bedre en den gamle. Vandet er en anelse blødere og smager mere sødt. Vi har foreløbig
koblet begge boringer sammen med et T-kryds. Vi
har dog et lille problem med den nye boring. Solcellerne er blevet vendt således, at den først begynder at pumpe ved 12 tiden.
Da containeren kom forsinket til Sambuyan i efteråret, nåede de frivillige på det tidspunkt
ikke så meget, som de havde håbet på. Der var derfor nok at tage fat på denne gang.
I containeren var der medbragt et stort vippedyr + fuglerede (stor net gynge) fra DK, så der
kunne nu startes på at få etableret en legeplads
ved Nursery klasserne. Vippedyret blev støbt
godt ned, så den kan holde til, at mange børn kan
benytte den samtidig. Dagen efter da den nedstøbte sokkel var godt tørret, blev overdelen af
vippedyret sat på og så var det børnenes tur.

Fuglerede + en almindelig gynge blev hængt på et
jernstativ, og så var de klar til brug, hvilket børnene også var hurtige til.

2

En løbende opgave fremover vil være vedligehold
af skolen. Der blev igen repareret gulvbelægning
i flere klasseværelser, hvilken en lokal murer stod
for efter, at de frivillige havde fået flyttet stole/
borde. For ikke at forstyrre undervisninger foregik dette i weekenden. I samme forbindelse blev
stole og borde efterset. Mange stole trængte til at
blive udskiftet. Heldigvis var der kommet en del
stole med ned i containeren i efteråret. Børnene
fra skolen/landsbyen hjælper meget gerne til med
at bære stolene.
Skolen havde længe ønsket at få etableret et
bibliotek. Dette kunne lade sig gøre nu, efter
der i containeren var medbragt hylder samt div.
reoler, som kunne bruges til dette. Skolepersonalet sørgede for at få flyttet alle materialerne
fra faget Art & Kraft til et lokale ovre ved Nursery skolen, hvor der var et ledigt klasselokale.
Frivillige fik opsat reoler mv. Efterfølgende
blev lokalet indrettet med borde/stole, så det var
klar til at tage i brug. Nogle engelske genbrugs
bøger var kommet fra DK, og skolen havde også bøger som straks blev sat på hylder.
Besøgende på skolen fra Spanien, har lovet at skaffe yderligere bøger til biblioteket. Og måske også IT udstyr. De syntes så godt om projekt, at de gerne ville støtte op om det.
Frivillige havde medbragt div. puslespil, billedlotteri, domino mv. til brug på skolen. Da de fleste
forældre i landsbyen, ville synes det er spild af tid,
at bruge tid på sådanne ting, valgte en frivillig at
informere to lærere om, hvordan sådanne ting kunne bruges i undervisningen. Lærerne fortalte, de
var meget klar til at bruge det i undervisningen nu,
hvor de havde fået så meget, at hele klasser kunne
deltage.
30. januar havde de bestyrelsesmedlemmer som var i Gambia møde med Alkaloen
(borgmester), skoleinspektør, samt personer fra ”landsby rådet”. Medlemmerne hørte på
landsbyens og skolens ønsker til fremtidige investeringer.
De emner, der blev drøftet, var bl.a. ny brøndboring, fiskeri projekt, hus til lærere, byggeri af
lokale til opbevaring af skole materialer mv. Der
blev ikke lovet noget på mødet, men der blev opfordret til at lave et lidt mere konkret oplæg med
angivelse af forventet pris, således bestyrelsen har
noget at forholde sig til.
To medlemmer af bestyrelsen har efterfølgende
deltaget i et møde i fiskeministeriet som behandler
anmodningen om licens til fiskeri fra kysten ud
for Sambuyan.
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Ud over de på mødet drøftede ønsker, vil skoleinspektøren gerne have flyttet fodboldbanen
væk fra skolegåden. Som bidrag til opfyldelse af
dette ønske, har vi doneret to fodboldmål samt givet et bidrag, så de kan få ryddet det areal, som
fremover skal være fodboldbane for landsbyen.

Rydningen var langt fremme før vi tog hjem, så nu må de
unge i gang med planeringen. Græs slipper de for at så.

To lærere tog initiativ til, at en del børn optrådte med sang musik og dans for os frivillige
danskere. Inden selve optrædningen startede fortalte læreren til eleverne, at det var danskerne, som sørgede for at hjælpe landsby befolkningen samt sikre alle børn fik mad, uniform,
skolemateriale m.v. så de kunne få en god skolegang.
Fra spejderne i Skagen
har vi fået nogle feltsenge, som var med i containeren. Vi har forsøgt
at udlevere til familier,
hvor de har madrasser
liggende på jorden/
gulvet. På billedet er en
lykkelig familiefar med
en seng. Det efterfølgende besøg hos familien
viste at her var et behov.
Denne gang havde vi også en del fodboldstøvler
med. For at forsøge at skabe en god spredning,
bad vi lærerne om at udvælge 4 aktive fra hver
klasse. De udvalgte fik så lov at komme over til
gæstehuset og se om de kunne finde et par fodboldstøvler, som de kunne passe.
Efter at alle par var udleveret, var der de efterfølgende dage et utal af drenge, som kom og spurgte til et par fodboldstøvler. De fleste oplyste, at de lige havde en vigtig kamp i morgen og
manglede udstyr.
God sommer til alle

