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En formidabel dugnadsjobb må gjøres
på nytt etter at vandaler har herjet
blant stabler med klær som skulle sen-
des til Afrika.
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I påsken vasket åtte mo-
dumdamer 4500 t-skjorter
og i ukene etterble det pak-
ket ned i esker og sto klare
til å sendes til Gambia. Nå er
eskene endevendt og jobben
må gjøres på nytt.

- Nå er vi oppgitte, men
det er bare å gjøre jobben
om igjen, sier Anbjørg Jul-
iussen, Ellen Pandur og
Olaug Nes. Det var i går
kveld de tre damene skulle
jobbe litt i jernbanevognen
på Vikersund stasion.

Den tjener som lager for
foreningen Ebo Towns ven-
ner som driver skole og hel-
sestasjon i Gambia. Slmet
som mØtte de tre ivrige krrin-
nene var svært nedslående.
Pappesker etter pappeske
var endevendt og t-skjor-
tene som var vasket, strøket
og pakket ned etter farger og
størrelser lå strødd utover.
En formidabel jobb gjort av
en driftig dugnadsgjeng
med kjærlighet og omtanke
for fattige barn i Gambia, må
giøres omigjen.

FRIVILLIGHET. For fire og
et halvt år siden reiste An-
bjørg Juliussen på ferie til
Gambia. Etter at hun kom
hjem har hun og etter hvert

flere andre samlet inn mid-
Ier til å bygge skole, helse-
senter og drive disse. I dag
får cirka 720 fattige i Gam-
bia skolegang, mat, helse-
stell, vitaminer, mat og opp-
følging. Alt gjøre på frivillig
basis.

MA GJøRES PÅ NYTT.
- Nå har vi fått låne to jern-
banevogner som vi bruker
som lager. Da vi fikk tilbud
om å få 4500vannskadede t-
skjorter var vi takknemlige
for det. I påsken vasket vi
alle t-skjortene, sier An-
bjørg Juliussen. Senere trle
de sortert, strøket, brettet og
pakket ned eske for eske, en
formidabel jobb.

- På merkelappene pår
innersiden av kragen på t-
skjortene står det skrevet
Rosenborg eller Vålerenga
og de er hvite og blå. Vi ber
foreldre være på vakt hvis
de finner noen slike på
gutte- eller jenterommet,
sier Anbjørg Juliussen.
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VANDALER. Disse pappeskene var sirlig pakket med 4500 t-skjorter - vasket, strøket
av åtte iherdige kvinner fra Modum. Nå har vandaler tømt eskene og jobben må gjør
Juliussen (t.v.), Ellen Pandur og Olaug Nes er oppgitte og lei seg.


