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I MODUM Ebo Tovrms
Venner (ETV) er en
organisasjon i stadig
vekst. Skolei etableås
etterhvert i høyt
tempo, i november
åpnes numfiler to bare
i år.
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På den aller siste orøssen i konteineren presser damene inn en bunke barneu ats fra Atf prøys'e", r"s rc1 ri1 i ii ii{"-; ;;';;;; X 
" 
* er s p es iett po p u tær i

sineiposttilVikersundførkon- Gro og Knut Rundbråten blirteineren sendes. husket alvmange for å ha etablert
.Ingen fordyrende mellomledd 

"" 
*rf J i s"kalar, Ebo Tornrn, for

lillateg,selyomorganisasio"n3l p;il9;;;", tit sine respektivehar vokst til en omsetnin gpå2,5 iemi#qubleer.
mill.

- vi nettopp knyttet t,,oss en ;,?TffffiHij*i:?H,iåf;
regnskapsfører, selvsaglhert.og på al" riå^tilte åpningen, forter-
lo_lgentp,l 

frivillig basii. Her skai i", år, i:""abråten.
rngen midlerbrukes unødvendig. oenne stote, fr*ioretøpig ikke

Skole nuqgrer toi år er den fi erdei rekken totalt siden ,t*iå" l
2003, og åpningsdagen d,en 22.
november nærmer seg med
stormskritt.
fil åpningen trengs det meste

av læremateriell og annet skole_

:t:.tyr, 9g ilqsjelene bak prosjek_
tet har fått ${t en konteiner åed
nødvendigheter. Fredag ble den
sendt ut på sin ferd mot Ebo
TovrrniGambia.

Kjenner behovet
Til den nye skolen er detbehov

for stoler og pulter, skap og lære_
midler, og i de aller siste tImur"
før avgang stappes enda Iitt til inn
i en smekkfirll konteiner.

- Stoler og skap har vi fått fra
_ryMU, sier Anbjørg Iuliussen, eta_
blerer ogleder avETV

. - Og.nå får vi jammen stappet
inn disse flotte fotballdrakiene
fraVikersund, de skal nok bli po_
pulære, smilerhun.

- Yu, plassen er eksklusiv, og
Iuliussen har kontroll på hvi
som er verdt kubikkmetrene.
Mobiltelefoner deles ut til mor
for å gjøre best nytte, og papir er
raKtrsk 

- 
mangelvare, opplyser

gambiakjenneren som håf vårt i
landethele26ganger.

Direkte hjelp

- Organisasjonens profil er at
hjelpen skal oversendes så direk_
te som mulig, og faddere fra Ham_
merfest til Kristiansand sender
oppmuntringer til fadderbarna
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