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Efter hhv. 9 og 5 uger i Gambia er vi hjemme igen. Færdiggørelsen af sundhedsklinikken og 

opførelsen af den nye fødestue har sammen med tømning af container fyldt meget. Der opstår altid 

nye oplevelser i forbindelse med modtagelsen af containeren. Transporten til landsbyen forløb 

denne gang problemfrit. Vi har i forbindelse med udlevering af tøj oplevet et par tyverier, som 

blandt andet har resulteret i, at 5 elever på skolen har mistet deres skolesponsorat. 

 
Tolden vil gerne se indholdet 

 
Arne og Frank foran klinikken 

 
Indretning i klinikken 

 

Sundhedsklinikken  

Indretningen af sundhedsklinikken er næsten færdig. Peter Attrup fra renoveringsværkstedet i 

Aalborg har været med til udpakning og lavet en mangelliste til næste containerforsendelse, hvor 

også ambulancen skal med. Der er blevet sat af til den nye fødestue, støbt, muret samt lagt spær og 

tag op. Nu vil murerne bruge juleferien til at få muret gavle op samt pudset murene indvendigt og 

udvendigt, så Arne kan gå videre med indretningen, når han igen kommer til Gambia. 

 
1. nov. Der er sat af til fødestuen  Spær lægges op 

 
30. nov. Så er der tag på 

  
Sundhed 

Medens vi var der, blev der foretaget vaccinationer. De små børn fik 2 vaccinationer, bl.a. polio. 

Herudover vaccineres befolkningen mod meningitis i december. Vi fik også en henvendelse om 

brug af skolens lokaler til en større sundhedsundersøgelse for hele distriktet. Dejligt at se, at skolen 

også kan bruges til andet end undervisning. 

 
Et par dråber til dig 

 
Flere venter på et stik 

 
I kø til fotografering 
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Landsbymøde 

Lørdag den 9. november blev der i skolens spisesal afholdt et møde for landsbyens beboere. På 

mødet blev der fortalt om skolens drift og orienteret om de ændringer, der er sket i forbindelse med 

regionskontorets overtagelse af driften på begge skoler. Et vigtigt møde så vi igen kan få en aktiv 

skolebestyrelse, som har landsbyens opbakning. Som afslutning på mødet blev alle deltagere 

belønnet med et par sko og lidt brugt tøj. 

 
Møde med landsbyen 

 
Et kik ned over lokalet 

 
Mon den rette størrelse er der 

 

Skolemøde 

Den 22. november var 5. og 6 klasses forældre og elever indbudt til møde på skolen. På mødet blev 

der fortalt om skolens drift, hvor vigtigt det er at følge undervisningen samt at skolen ikke 

accepterer tyveri. Det blev påpeget, at det er forældrenes ansvar, at ingen bliver gravide, når de nu 

har fået muligheden for at gå i skole. De blev samtidig opfordret til at bruge medlemmerne i 

skolekommissionen, som også var til stede under mødet. 
 

Lærere 

Skolens lærere bor ofte langt fra landsbyen. Enkelte er på en 3 måneders træningsophold som led i 

deres uddannelse. Det betyder, at der opstår behov for husly. SVF råder over et værelse på Nursery 

skolen, som er indrettet med 2 køjer, et bord og stole. Kan frit bruges af lærerne til overnatning. Vi 

fik også mulighed for at hjælpe 3 lærere med sengetøj og lidt møbler til indretning at et tomt hus, 

som de har fået stillet til rådighed. 

 
Dyner til vores personale 

 
Lærerne fik tæpper, sko og tøj 

 
Lidt at sove på til de heldige 

 

I Gambia blev nytåret fejret den 13. november med en fridag. Den 14. mødte alle senere på grund af 

udvidet morgenbøn. Mange elever kom slet ikke i skole. De der mødte op i Nursery skolen blev 

belønnet med er par nye sko. Som det fremgår af billedet lykkedes det at få sko på alle. 

 
Vi handler også lokalt 

 
Sko til de heldige børn 

 
Vandtanken sættes på plads. 

 

 

SVF-Skagenskolen 


