
Hun smiler og tenker tilbake. Det var
få i'lokalsamfunnet som slapp unna uren
å kjøpe lodd.

- Først tenkte jeg at jeg skulle klare
åyære med på å lære femti unger å lese
og skrive, sier hun, vel vitende om hvilke
dimensjoner hjelpearbeidet hun startet
har fått.

Drifter skoler og helsearbeid
I november samme år reiste Anbjørg tii-
bake slik hun hadde lovet. Allerede da
bestemte hun seg for å hjelpe enda flere.

- Vi leide et hus og gjorde det om til to
klasserom. Det var plass til seksti unger,
men det kom ert hundre og syrri.

Gleden ved å hjelpe fikk raskt følge av
den triste følelsen av å måtte sende over
hundre barn hjem igjen. Mødre gråt og
ba. I et land hvor over femti prosent av
befolkningen er analfabeter, står sko-
legang høyt på ønskelisten. For mange
fattige familier er det imidlertid uopp-
nåelig å betale for en skoleplass. Derfor
fremsto den nystartede skolen som deres
eneste alternativ.

- Jeg lowe å {å tak i et landområde og
starte en skole til. Jeg sa at de skulle få
begynne i september året etter.

Anbjørg smiler igjen og legger til at
du ikke kan komme med tomme løfter
i Afrika. Nok en gang holdt hun der-
for ord. Foreningen Ebo Towns venner

ble stiftet i mai 2003, penger ble skaf-
fet og skole bygget. Riktignok åpnet den
i november, et par måneder senere enn
planlagt, men da med gratis skoleplass
til to hundre og førti barn. I ettertid
har organisasjonen bygd enda en skole,
som den driver. I tiliegg drifter
de et helsesenter og arbeid mot
kjønnslemlestelse av små jenter.

Bygger fremtiden
Anbjørgs brennende engasje-
ment har etter hvert spredd seg
rundt om i vårt ganske land.

Foreningens hovedinntektskilde er nå
fadderordningen, men penger samles
også inn på loppemarkeder, julemar-
keder og andre arrangementer. I tillegg
skaffer skoler og barnehager penger via
ulike arrangementer. Foreningen har
også sponsorer i næringslivet. Men til
tross for det brede engasjementet, vet
Anbjørg at det er umulig å hjelpe alle.

- I begynnelsen tenker du at du vil hjel-
pe aiie, men du skjønner etter hvert at det
ikke går. Hvis vi kan hjelpe noen tusen
unger med utdannelse, slik at de kan lære
å lese og skrive, er det da noe, sier hun.

Anbjørg er glad for retningen livet
hennes har tatt. Hun er takknemlig for
at hun har muligheten til å hjelpe andre.
Ikke minst er arbeidet meningsfullt og
givende.

- Dette er jo livet mitt. Det gir meg
veldig mye. Du treffer mange glade men-
nesker, både i Gambia og i Norge. Vi
jobber for fremtidens generasjoner. Vi er
med på å bygge fremtiden, sier hun opti-
mrstlsk. tr

Her er noen av de mange
hundre barna som har fått
lese- og skriveopplæring
takket være Anbjørgs
innsats.
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