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Mange støttespillere
I november var 2|personer fra Modum i Garnbia for å
besøke skolen Anbjørg Juliussen fra Vikersund har startet

i

Ebo Town.
ABC Nursery School har nå 300 elever. Den består av to
toetasjes hus, og er nettopp utvidet med fire nye klasserom, et
handarbeidsrom og en klinikk for dem som blir syke på
skolen. Md seg nedover hadde de 600 esker med tøy, lys,
ftrstikker, leker, papir og andre ting som fiengs på skolen.
- Vi er utolig glade for at så mange engasjerer seg for å
hjelpe, saAnbjørg Juliussen påteffet hun og foreningen Ebo
Towns Venner arangerte på Menighetssenteret i Vikersund
søndag.

Juliussen viste lysbilder fra den siste turerU så alle fikk se
hvor bra skolen er blitt takket være all hjelpen fra Norge. En
av ildsjelene, i tillegg til Juliussen, er Marry Bjømdalen. Hun
er med på pakking og klargjøring av alt som sendes til
Garnbia med båt. Hun var selv med på turen i november.
- Det er viktig å hjelpe de fattige barna slik at de fiir
smykker som er laget i Ebo Town. Inntektene
skolegang. De trenger å lære å lese og slrive slik at de kan
fra salget går til driften av skolen hun er med
klare seg videre i livet. Når de blir voksne kan de også $elpe på å drive. FOTO: IRENE H,øSENG
foreldrene sine og andre som trenger deg sier hun.
Og fordi skolen er blitt så bra, er det gode lærere som jobber der, og det er blitt status A gåLpA skolen.
Barna går tre år på ABC Nursery School før de går over i det gambiske skolesystemet. Der er det lite
penger, og Juliussen ønsker nå å bidra med hjelp der også.
- Drømmen nå er å giøre noe der også. Vi brenner for skolen og ser at det nytter å hjelpe, sier htm.
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