
Vi er nu kommet hjem fra efterårets ophold i Gambia. Det har været ophold 

med blandede oplevelser. De der kom ned til gæstehuset den 3. oktober, blev 

mødt med et trist syn. Frivilligheds boligen havde igen været udsat for indbrud. 

Gitteret for køkkenvinduet var vredet til side og vinduet brækket op. 

Det var synligt, at tyvene havde opholdt sig et stykke tid i huset, da noget af 

den konserves, som vi havde efterladt i efteråret var åbnet og spist. Det var og-

så tydeligt, at nogen havde overnattet i huset. Ud over alle knive var der for-

svundet et nyindkøbt fjernsyn til lærerboligen, foreningens lap top samt nogle 

sponsorgaver, som blevet opbevaret i huset, da containeren i foråret først kom 

dagen før de sidste rejste hjem, og derfor ikke var blevet afleveret til familier-

ne. Denne gang var det tydeligt, at tyven/tyvene ikke har haft mulighed for at 

åbne dørene, da der kun var taget ting, som kunne komme ud gennem gitteret 

foran vinduerne. 

 

Opholdet for de 6 – 2 fra bestyrelsen samt fire frivillige - som ankom den 3. ok-

tober startede med den sædvanlige rengøring, som er nødvendig, når huset har 

stået tomt i et halvt år. Derudover var den oprydningen efter de ubudne gæster. 

Alle gjorde en stor indsats.  

 

Der blev gået til den med oprejst pande 

og for at sikre huset mod yderligere 

overlast, er gitrene for vinduerne nu 

blevet forsynet med tværliggende jern-

stænger. En opgave, som Josephines 

morfar tog sig af sammen med vores 

gambianske pedel. 

 

Opholdet for Josephine var denne gang lidt speciel, idet hun var ledsaget af bå-

de sin mor og morfar, således at 3 generationer var repræsenteret på samme tid. 

 

Opholdet for alle denne gang har været præget af, at der skulle ryddes op og 

sorteres blandt alt det, som var kommet i foråret. P.g.a. den sene ankomst af 

container var det hele blevet sat ind i container, garage og gæstehus.  

 

En stor oplevelse var det, da der var Birth controle (hvor børn mellem 0 og fem 

år kommer til klinikken for at blive vaccineret, vejet og målt). Mere end 200 

børn var til kontrol. Efter besøget i klinikken blev mødrene inviteret til frivillig-

heds boligen, hvor Annie og Kirsten pakkede poser med babytøj, tæpper, lege-

tøj m.m., så alle kvinder fik en pose med hjem. 
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Da næste hold dukkede op i slutningen af oktober, var der gjort en stor indsats, 

og mange sponsorgaver var bragt ud, selvom den afsluttende regntid ind imel-

lem voldte problemer. Langt fra alle veje var farbare på grund at store vandpyt-

ter og blødt underlag. Det nye hold fortsatte med uddeling af sponsorgaver og 

sportstøj  m.v. og der er mange sportsklubber i landsbyen. 

 

Landsbyen er igen blevet ramt af, at der 

køres byggesand nede fra kysten. Det be-

tyder at den primære vej til landsbyen 

dagligt bliver befærdet af over 100 lastbi-

ler, som alle returnerer tungt læsset med 

sand. Et slid på vejen, som den slet ikke 

kan holde til og endnu mindre i regnti-

den. Det er oplyst, at de stopper en gang i 

januar, så det må vi håbe er rigtigt. 

 

Skolens størrelse gør, at ikke alle som ønsker at komme i skole, kan blive opta-

get. Skolen tager en ny Nursery klasse samt en ny 1. klasse ind hvert år. Elever-

ne i den nye 1. klasse kommer primært fra 2 andre Nursery skoler i landsbyen. 

Skolen har således 2 klasser pr. årgang, idet der også sker en oprykning fra sko-

lens egen Nursery 3.    

 

Skyggepladsen ved klinikken er nu kom-

met under tag. Til formålet er brugt de 

resterende brugte tagplader fra Skagen 

Beton, som tidligere er kommet til Gam-

bia med en container. Til sideafdækning 

er brugt lokale plader. Til Birth kontrol-

len den 6. november blev pladsen taget i 

brug, selvom den endnu ikke er helt fær-

dig. 

 

I de sidste 3 uger har klinikken haft glæde af hjælp fra 2 sygeplejersker, som 

har valgt en tilværelse som frivillig i Gambia. En beslutning som både de og 

klinikken har haft stor glæde af.  

 

Fotografering af alle elever er forløbet planmæssigt og opgaven med at få bille-

der fremkaldt og sorteret er i fuld gang. Der er altid en del rettelser til klasseli-

sterne, som skal på plads, før opgaven kan påbegyndes. Der er kommet en del 

nye elever til, så vi har fortsat behov for nye sponsorer.  

 

Her fra bestyrelsen skal der lyde en tak til sponsorer for den positive op-

bakning. Vi ønsker samtidig alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 


