Kære alle
I februar/marts var jeg 5 uger i Gambia. I de første tre uger havde jeg selskab af familien og fire frivillige, så
frivillighedsboligen var fyldt. Ud over de faste beboere, havde vi også besøg af en del uønskede gæster. I den tid jeg
var i Gambia, lykkedes det os at fange 14 rotter og 2 mus. Det var meget ulækkert, da der var rottespor overalt om
morgenen – i mad, tandpasta, håndsæbe, vandflasker, madkasser og tasker – selv en fodbold blev spist på mit
værelse.
Bortset fra det, så var det skønt, og der var en god stemning i huset. Da familien og to frivillige rejste hjem, fik vi
selskab af Hanne og Leif.
Det var nogle travle uger, men ingen klagede, så alle var i gang fra morgen til aften. De frivillige (Sarah og Josephine)
arbejdede på klinikken og fødeafdelingen, hvor de havde mange udfordringer. En af de første dage, overværede de
en fødsel.

Sarah med lille nyfødt.

Vente ”værelse” til graviditets– og fødselskontrol.

Ved fødsel nummer tre var både jordemoderen og sygeplejersken ude af huset, så Sarah og Josephine tog alene mod
barnet. De var med til mange fødsler i Sambuyan. Et par gange var de også med til at få en fødende kvinde
overflyttet til et andet hospital, da der opstod komplikationer i forbindelse med fødslen. Snart blev de en fast del af
klinikken, hvor de deltog i det daglige arbejde. De lavede også helbredsundersøgelse på alle elever i Nursery, hvor
eleverne blev vejet, målt og undersøgt. Inden de tog hjem, fik de sat gang i et tandbørstningsprogram for alle elever
i Nursery. Vi fik også lavet en aftale om graviditets– og fødselsundersøgelser på klinikken. Dette var et stort
tilløbsstykke.
Arne og murerne havde gang i byggeriet, så nu er der tre nye klasseværelser. To almindelige klasseværelser samt et
mindre, der skal bruges til computer undervisning. Da vi efter sommerferien, også skal til at tilbyde undervisning til
elever i 9. klasse, var vi kommet i pladsnød.

Et af de nye klasseværelser.

Et af de andre klasseværelser.

Heldigvis modtog vi en privat donation, som kunne være med til at finansiere byggeriet. Der er også lavet bolig til
nattevagten på klinikken – det er det tidligere depot ved vandtårnet, som er bygget om. Det sidste af muren omkring
sundhedscentret er også færdiggjort. Ved Nursery er der bygget en mur mod havet, så nu er hele murbyggeriet
afsluttet, og der er isat porte og døre. Ved Nursery er der gravet grøfter, så vandet i regntiden kan ledes uden om
bygningerne.

Murerne i gang med opførelse af mur ved Nursery

Afløb, så regnvand kan komme ud.

Angående klinikken, så er der stadig store udfordringer. Vi blev præsenteret for en del problemer – nogle blev der
taget fat på med det samme – andet måtte vente til Sundhedsgruppen har drøftet problemerne. Der var bl.a. ikke
udbetalt den aftalte løn til bl.a. rengøring, vagt og ambulancechauffør. Ligesom der heller ikke var nok medicin.
Ingen brændstof til Ambulancen. Inden vi gik i gang med at bygge klinikken, havde vi flere møder med
Sundhedsministeren og div. embedsmænd, og de lovede, at hvis vi ville stå for byggeriet, så ville de tage sig af
driften. Inden vi rejste hjem, var der lavet aftaler om udbetaling af løn. En stor udfordring er medicin, da regeringen
kun udleverer meget lidt medicin. Vi oplevede ofte, at lægen udskrev en recept, så patienten kunne købe medicinen
på et apotek i de større byer. Når de kom ugen efter var deres lidelser forværret, da de ikke havde midler til at
indkøbe den ordinerede medicinen. Vi valgte derfor at indkøbe en del medicin, så klinikken kan klare sig i en
periode.

Indkøb af medicin til klinikken.

Regeringens bidrag.

Baby i strik.

Tvillingepar, hvor moderen desværre døde under fødslen.

Fra den lokale Alkarlo og VDC (landsbyrådet) fik vi præsenteret en lille ønskeseddel, da der er flere ting, som de
ønsker vi skal gøre for landsbyen. Bl.a. ønsker de, at vi laver flere borehuller, så flere kan få adgang til vand.
Landsbyen har udviklet sig, så der nu er flere områder, som er beboet. De ville også gerne have, at vi lavede strøm til
nogle af landsbyens huse.
De ønsker også, at flere børn bliver indskrevet i skolen, men rent praktisk er dette ikke muligt, da alle lokaler er i
brug—både formiddagshold og eftermiddagshold. Vi har tidligere indgået en aftale med Roots Nursery. Roots
Nursery en Nursery skole, som ligger i et stykke fra vores skole. De små elever på ca. 4 — 6 år, skulle ikke gå så langt
de første år, så aftalen var, at når de var færdige med Nursery 3, kunne de starte i vores 1. klasse.
Vi var på skolen, hvor vi fik billeder og data af alle de nye elever.

Elever fra Roots Nursery 3, som glæder sig til at begynde i SVF-Skagenskolen til september.
Da vi var i Sambuyan blev der afholdt Interhouse. Interhouse er både en sportsdag og en festdag for alle elever på
skolen. Der bliver konkurreret i mange forskellige discipliner. Fælles for dagen var god stemning og sportsånd.
Om fredagen var der sport for eleverne i Nursery. Om lørdagen var der spisning og idrætsstævne for de ældre
elever.

Elever fra Nursery til Interhouse.

Løb med fyldt vandspand på hovedet.

NB: Foreningens generalforsamling er fastsat til lørdag den 27. august 2016 i Hjørring eller omegen.
På bestyrelsens vegne H.C. Skovsende

