
Loddsalg for Gambia: To dager sist uke solgte Ruth Skogsfjord lodd på Meny. Uken etter påske er hun å treffe på Rema rooo i @vrebyen.
Mandag rz. april holder hun en stor basar på Stjerna.

alle disse barna. I løpet av noen
få måneder samlet hun inn
60.000 kroner ved hjelp lodd-
salg på gaten i Vikersund, og
for de pengene ble det bygget
skole. Nå har hun vært i
Gambia veldig mange ganger,
og hun kommer hit på basaren
for å vise lysbilder og fortelle
om prosjektet og hva pengene
går til, sier Ruth Alice.

Selger lodd på butikk
Uken etter påske selger hun
lodd på loddbøker hos Rema
1000 i Øvrebyen. Mandag 12.
april blir det basar med tre-
kning på loddbØkene, samt åre-
salg og salg av lodd på barne-
bok. Og siden det er en god,
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Basar for
EboTown

Ruth Alice Skogsfjord
har tapt hjertet sitt til
Ebo Town i Gambia.
Mandag 12. april
inviterer hun til ny
basar på Stjerna.

Av
SIGNE MARIE RøLLAND

Ruth Alice Skogsfjord er man-
dalsdamen som har fått en ny
liten venninne i vesle Haddy
(6). I2008 fikk hun muligheten
til å besøke den gambiske jenta
i forstaden Ebo Town.

- Jeg fikk se at pengene jeg
gir virkelig kommer fram.
Møtet med henne var ganske
sterkt. Hun viste veldig en gle-
de, men var også litt redd i
begynnelsen, sier Ruth Alice,
som har fått brev av fadderbar-
net sitt.

Fjorårets basar fikk inn
26.000 kroner som gikk uavkor-
tet til skoleutstyr. I år går
pengene fra basaren til å bore

ut vann på skolen. Ebo Towns
Venner gir barna muligheten
til å få skolegang, som igien er
nøkkelen til et bedre liv. I dag
er det 65 prosent analfabeter i
Gambia. Mange av dem som
ikke kan lese og skrive er voks-
ne kvinner.

- Ebo Towns Venner har
fått 1500 barn på skole. Fem
skoler er bygget, og byggingen
av den sjette skolen er i gang.
Der kommer det åtte klasse-
rom, lærerrom, datarom, kjøk-
ken og kjøkkenhage, så det er
mulig å dyrke egne grønnsa-
ker. Elevene får mat på skolen,
og de er veldig lærevillige og
glade for at de far muligheten,
sier Ruth Alice.

5z fadderbarn
Ebo Towns Venner ble oppret-
teti2002 av Anbjørg Juliussen.
Hun hadde to fadderbarn i
Gambia, og dro dit for å se
hvordan de levde. Da hun kom
hjem til Norge hadde hun 50
fadderbarn mer.

- Hun fikk skaffet faddere til

M/tte fadderbarnet sitt: Ruth Skogsfjord og vesle Haddy (5) ble
gode venner da de traff hverandre i Gambia i november zoo8.
Fadderen fra Norge inviterte fadderbarnet til blant annet
ansiktsmaling siste kvelden, og det falt i smak. Foto: Privat

gammeldags basar, serveres
også kake og kaffe på bordene.

- Jeg har fått veldig mange
fine gevinster til basaren, både
fra privatpersoner, butikker og
andre. Blant gevinstene er det
gavekort for enhver smak,
dukke med full garderobe og
dukkeseng, barnebunad med
sølv, fotballer, mye fint hånd-
arbeid og smykker, for å nerrne
noe. Jeg er veldig takknemlig
for alle som har gitt gevinster.
Men jeg er ikke alene om dette.
Jeg får hjelp av mange gode
støttespillere, og siden i fior er
det blitt mange nye faddere her
lokalt, sier Ruth Alice
Skogsfjord, som håper mange
kommer på basaren.


