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Forberedtpå
sterlce oppleuelser

MODUM: Ellenpan-
dur oglorunn Øderud
erforbedret på sterke
oppleueker når de om
b ulccr lander i Ebo
Town i Gambia. Der
;lalde møte sinefad-
leyfurn og oppleue
t-landetfra innsiden.

o TORUNN BRATVOLD

il sammen reiser 18 faddere til
bo Town. Omtrent halvparren er
tornger, og alle med fellei mål om
hielpe Anbjørg Juliussen opp_

lggrngen av ABC Nursery ScLå_
t.

Tre containere med utstyr er
ndr i forveien. To er fylt med pul_
r.,sroler og forskiellig ursryi til
olen. Tre nye klasserJm skal ser_
s i.srand iløpet av de 14 dagene
dderne er på_ besøk. Den tÅdje
oraine ren er fylt med ursryr ril en
lsestasjon i Brufur ikke langr un_

l«susting
illen^Pandur fra Geithus og Jo_rn Øderud fra Vikersund"åar
n hvert sitr fadderbarn på ABC
rsery khool i vel err år. Kon_
:ten er opprertholdt qiennom
v og bilder. Nå skal fadlerne få
te,barna.for første gang, og se
lrdan de bor og lever.
Det blir spesielt. Vi får sikkert
n o^pplevelser som er vanskelig
rstå, sier Jorunn Øderud. Hui
Ier seg dl å overrekke gavene
r har med. Luksusring såm lei-
, tegnesaker og klaer.
leg er spent. Tenk at det vesle vi
'ar med. beryr så veldig mye for
r. forreller Ellen pandur.

tigdom og lukt
rbførg Juliussen er godt k jent i
rbia ener flere besøk og råder

I
I

. - AIle har sikkert sine forestil-
linger om hvordan det er i dette
landet, men man må komme dit
for virkelig å forstå. Oppleve båål
tartrgdommen, lukten og hvor
møkkete der er, forklarerluhus_
sen.

_Hun brenner for atbarnaskal få
skolegang og er helsetilbud. Blanr
fadderne e.r der også helseperso_
nell som skal bisrå med hielp til
blant annet hørsel og diabei.r.

Faddere
15. november er det et år siden

Vikersund-dama åpnet ABC Nur_

sery School med plass til 300 ele_
ver. Totalt har hun ansvaret for
nærmere 500 barn og g0 voksne
damer.

- Vi trengei flere fadd,ere. I før_
ste rekke til å holde skolen i gang.
Den er ferdig oppbygd, men'nå å
der driften videre som er vikrig.
opplyser Anbjørg Juliussen.


