
Fyl ler håp i banankasser
Ruth Alice Skogsfjord,
Torhild Ågedal og
Torunn Johannessen
fyller banankasser med
klær og utstyr. Slik gir
de håp i Gambias
slumstrøk.

Av
SIGNE MARIE RøLLAND

Damene pakker banankasser og
poser med klær og utstyr som
skal sendes i en container til
Gambia gjennom organisasjo-
nen Butterfly Friends. Slik hjel-
per de familier og skolebarn i
Gambias slumstrøk.

- Mandag skal vi ha en sam-
ling på Stjerna der Anbjørg
Juliussen fra Vikersund kom-
mer for å fortelle om «Butterfly
Friends». Det var hun som
grunnla organisasjonen, fortel-
ler Ruth Æice Skogsfiord.

Til Stjerna kommer også
Muhammed Turay, som var den
de først ansatte i Gambia.
Organisasjonen driver seks sko-
ler for til sammen 1800 barn,
samt et helsesenter. Ved å gi
barna skolegang får de en nøk-
kel til et bedre liv. På skolen far
barna også et måltid mat, og for

2

Klær og utstyr i banankasser: Ruth Alice Skogsfjord, Torhild
Ågedal og Torunn Johannessen fyller kasser med klær og utstyr for å

gi håp iGambias slumstrøk.

mange er dette det eneste de spi-
ser i løpet av dagen.

Hjelper fadderbarn
Det er også mulig å få et eller
flere fadderbarn giennom orga-
nisasjonen, og det finnes flere
faddere i vårt distrikt.

- Kvelden er for faddere og
ellers alle andre som har lyst til
å komme, og vi tar gierne imot
nye faddere. På Stjerna skal vi
også ha en liten utlodning, med
Danmarkstur blant premiene.
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Og vi serverer en gambisk
matrett med kylling, saus og ris,
den maten barna far på skolen,
sier Ruth Alice Skogsfiord.

Hvis noen lokalt ønsker å fyl-
le en banankasse og sende den
til Gambia, er de velkomne til
det også.

- Men om de vil levere den
her, må det helst skje i løpet av
uken. Jeg vet at det er tidlig
ennå, men om noen har lyst til å
gi en julegave til barna og fami-
liene deres kan de giennom

Glad for ris: Denne lille gambis-
ke jenta er kjempeglad for å ha
fått en sekk med ris. Tilsvarende
gave kan andre også gi til jul i år.
Foto: Privat

Butterfly Friends få kjøpt en
sekk med ris, fem høner eller en
geit ved å gi en pengesum, sier
Skogsfiord.

- Foruten oss tre som pakker
banankassene nå har vi god
hjelp av Randi Grønsund, Viggo
Hageland og Terje Skogsfjord,
sier hun.
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