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Basar for Gambias fattigste
Ruth Alice Skogsfiord
inviterer til den fjerde
Gambia-basaren, i ar på
Kanten Gard 26. mars.
Ukene etter vinterferien
selger hun lodd på

Rema-butikkene i
Mandal.

Av
SIGNE MARIE RøLLAND

Lindesnes har tidligere skrevet
om Ruth Alice Skogsfjord og
hennes engasjement i
Butterfly Friends, en organisa-
sjon som jobber for å gi skole-
gang og et bedre liv til barn i
Gambias slumstrøk. I ar er det
ti år siden organisasjonen ble
stiftet og den første skolen ble
åpnet.30 faddere fra Norge var
blant tusen deltagere på tiår-
sjubileet i Gambia. Skogsfjord
har selv to fadderbarn i
Gambia, Haddy og Sunkara.

- Jeg var selv i Gambia i
november i fjor og har vært der
flere ganger for å besøke sko-
lene og helsesenteret som
Butterfly Friends har bygget
opp. Det føles veldig menings-
fullt å kunne hjelpe andre på
denne måten, sier Skogsfjord.

Basar på Kanten
Organisasjonen ble stiftet av
Anbjørg Juliussen, som kom-
mer til Mandal for å være med
på basaren. Hun skal vise lys-
bilder og fortelle om arbeidet.
Dørene åpner en time før basa-
ren begynner, så de som
ønsker kan snakke med
Anbjørg Juliussen først.

- Vi har tidligere hatt basa-
ren på Stjerna, men de pusser
opp der, så i år blir det i sel-
skapslokalet hos Mari og Einar
Sørensen på Kanten. Basaren

YSnqqt for-livet Haddy har fått en, norsk venninne i Ruth Skogsfjord fra Mandal. Nå igangsetter Ruth
Alice Skogsfjord den fjerde basaren for Butterfly Friends. .. . .Fore*pRtvAT

har sittet på flere butikker og
solgt lodd på loddbøker i løpet
av 11 dager, og har fått inn flere
tusen kroner til Butterfly
Friends. Etter vinterferien sit-
ter jeg på Rema-butikkene i
Mandal, i uke 10 og 11, sier
Skogsfiord.

- Butterfly Friends er også
på Facebook-gruppe, der det
går an å like organisasjonen,
legger hun til.

er mandagen i påskeuken.
Kanskje vi dermed fårbesøk av
folk som er hjemme i
Mandalsdistriktet på påskefe-
rie, sier Ruth Alice Skogsfiord.

* Jeg må understreke at jeg
ikke gjør alt dette arbeidet
alene.. Jeg har mange gode hjel-
pere lokalt og må takke dem
alle sammen; fortsetter hun.

KjØper inn ris
For pengene fra loddsalget og

basaren skal det i ar kjøpes inn
rissekker til 260 elever, ved den
skolen i Brikama som manda-
littene er med og støtter. Blir
det penger §en, gar beløpet til
vedlikehold av skolene.

- Vi har marlge flotte gevin-
ster. Handelsstanden og andre
har stilt opp med gavekort og
vært veldig positive til å støtte
oss. Vi har også flotte hjemme-
strikkete plagg, og vi har fått
gaver av andre hjelpere. Jeg


