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Alle kan
hjelpe rån:
Ruth Skogsflord
håper monge vil
komme på
Gambia-aften
iGamle
Postgården
mandag. - lngen
kan hjelpe alle,
men olle kan
hjelpe ån,
sier hun.
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Tenner håo iGambia
Ruth Skogsfjord og skrive. Prosieltet har- 

. - Gjennom fadderord- kjentemedarrangementet.
møtte fadderbarnet ll§å*tl:t|, drifter^helse- ningen kan-man støtte et Jeg har nJgv"f a ,åiåå
Haddv (6) i Gambia, ffuåå1å:Jåil5"?--X i:å!"#:r'fif:ihx'il*1* iåååt,'f#r{å 

i"aåu,r."1,

og vet at det nytter også informasjon. om- å utdånning, skolebøker, ?a cambia-kvelden blir
å hjerpe. Mandag å,|"':-#'"ii,f#1"':* å;llåH*; 3åt":å§:il;i;;ii;rr.
inviterer hun til Skogsfiord. måltid på skolei. iltan t<an 
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Irg", kan hjelpe alle,

Gambia-afteni,,,''åå;iålff,å1,,ål:i3 ;f,å$.f,1#itlTr'jffi.ff ffåxlifi*å"J#Jå;:å
Gamle postgården 

tå,?.lT!å".1,ir.å,,**f; 
*:åVi:t,r 

også n, ", fli#ffi#:å 1T-tmed god hjelp fra Gambiaflodens bielver og basar der pengene går uav- xohme mandag kveld. Jegvenner :#åillB: å'#:iili*il: å3å'"j,::iJx?T,:1i,ruilå llm,trå:1,,",rru,
Av byggerne er arbetdsledige Town. Jeg_har -åtf -vå pe ioaa eller for å få infor-
StcNE MARTE og klarer knapt.å brødfø velvilje Uaae i Uutit t". åg ilrrjor. Alte er hj";6irc
RøLLAND familien. Familiene fiar fra kiente som vil hielpE ,råit oor-"rr, sier Ruth

Gjennom Ebo rownl ff'fftiå,t:tl',Jå1t*il åå"åå',1j§,li;;1,:n:ffi sr.oærora
Venner har Skogsfjord gang er muiigleten for en
støttet den lille jenta i bedre framtid veldig liten.
omtrent to år. I november

99 ht1" til Gambia og flkk _Ba1ar og informasjon
bekreftels-e på at pengene I 200A -åpnet eril3ørg
kommer fram. Hun traff Juliussen ABC Nurieri
også fadderbarnet Haddy, School i Ebo iown for å gi
og_ de to ble gode venner. de barn i Gambias slum ÅTil sammen 850 faddere bedre framtid. per i dag er
har reist til Ebo Town, og det 1800 barn på til såm_
alle vil tilbake. men tre skoler. Den fjerde
_ - Jeg skjønte absolutt at skolen bygges ferdig i
det nytter å hjelpe, og jeg november. åårna far ti6ud
vet at jeg vil tilbake dit. om til sammen 18 års sko_
Ebo Towns venner er med legang' Anbjørg Juliussen MØtte fadderbarnet sitt: Ruth skogsfiord og vesle Hoddy
lå* ff"+:l"I:ql"^1"1,"S §:y.q:l_nl,9r*Fi; F.q1- 

'i;f ;i;;;;; venner do de trafr hverandre i Gambio i novem-;:;" 
'r!"r"s,il",å d:";i,"t den i u""o"r]ål?iå,ilfi:; (f!:iztr!Ll,i,X:i!ir!?j;i{X;;;yX;;,r,2?r?i1iå",,:l;,

annet kan lære seg å lese mer om prosjektet. åii*iiåå'tirg siste kvelden, og detfalt i smøk Foto: pRtvAr


