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Aller først – tusen takk for din trofaste støtte til fattige barn i Gambia! 
 
I disse dager er det skoleavslutninger på våre skoler. Det betyr graduation, noe som anses høytidelig og 
viktig for elevene og deres foreldre. Elevene får dokumentasjon på sin innsats siste skoleår, og har 
forventinger til neste skoleår etter en velfortjent sommerferie   
 
For om lag 50 elever er graduation ekstra stas; de avslutter 15 års skolegang når de går ut av Grade 12 på 
videregående skole. I utgangspunktet vil alle gå videre på universitet, men Butterfly Friends har dessverre 
ikke mulighet til å organisere sponsorer til disse elevene/studentene. Det har vært gjort noen få unntak der 
faddere i Norge har ønsket å støtte ungdommen til å gjennomføre 3-4 års studie på universitetet. Men dog 
i begrenset omfang. 
 
Styret registrerer at foreldrenes forståelse av at skolegang og utdannelse er viktig, har endret seg mye 
siden foreningen startet sitt arbeid i Gambia i 2002. Den gang var ikke grunnskole viktig i det hele tatt, men 
det synet har endret seg til at de ser skole og utdanning er vesentlig for å få jobb. Og det er gledelig! 
 
Samtidig er det slik at fadderne er selve ryggraden i Butterfly Friends. Om lag 1000 faddere sørger for 
stabil inntekt hver måned til driften av skolene og helsesenteret.  
 
Noen velger å avslutte fadderskapet når barnet/ungdommen slutter på videregående skole. Det er 
forståelig når en har fulgt et barn over tid og sett at det fullfører skolegangen.  
 
Vi opplever også at noen familier flytter på seg uten å gi oss beskjed. Det finnes ingen offentlige systemer i 
Gambia hvor flytting registreres, slik at det i blant tar litt tid før vi finner ut av dette og får informert 
fadderne det gjelder. Men vi gjør så godt vi kan for å holde dere informert om det vi får vite  
 
Hver høst tar Butterfly Friends inn nye elever til Nursery 1. I år har vi besluttet å ta inn 50 elever på ABC 
Nursery School i Ebo Town, 15 elever på ABC Nursery School i Brikama og 25 elever på ABC Nursery School 
i Bakalar.   
Vi har tro på at dette er mulig å gjennomføre gjennom rekruttering av nye faddere, og en sterk appell til 
dere som har fulgt en elev ut av Grade 12 eller opplevd at fadderbarnet har flyttet om å støtte vårt arbeid 
videre. 
 
 
 
Vi kjører i gang en VERVEKAMPANJE I PERIODEN 1.JULI – 31.AUGUST! BÅDE eksisterende faddere som 
rekrutterer en ny fadder OG alle nye som registrerer seg som fadder i denne perioden er med på 
trekningen av  

1. 1 flybillett Gardermoen – Banjul tur/retur 
2. Gavekort DFDS 
3. Gavekort Stenaline 
4. Gavekort Stenaline  

  



Minner om FADDERTUREN 8.-22.november;  
Avgang fra Oslo Gardermoen med SN- Brussel kl. 06.30 (møt opp kl. 05.00), med flybytte i Brussel. Lander i 
Gambia kl. 17.50. 
Se skolene og helsesenteret til Butterfly Friends. Bli med på båttur i mangrovene, kanskje ser vi krokodiller. 
Turen til Kunta Kinte slaveøyen bør alle få med seg. Du vil få en minnerik og opplevelsesrik tur som jeg tror 
du vil huske for livet. Gambia er Smilets land hvor dans, trommer, smil og glede går hånd i hånd med 
fattigdom og sult. 
Fly T/R  –  Kr. 7.800.- inkl. 10 kg håndbagasje og en koffert på 23 kg. En ekstra koffert 600.- en vei. 
Cape Point Hotell, 50 euro for dobbelt rom og 35 euro for enkelt rom m/frokost pr natt. 
Hotell ligger rett ved Atlanterhavet. For mer info – se på hotellets internettadresse www. 
http://www.accessgambia.com/information/cape-point.html 
Mer info på mobil 917 05 856. Påmelding til Anbjørg på mail anbjorg@butterflyfriens.no.  
 
 
Nytt om helsesenteret 
Styret mottok nylig beskjed om at hovedsponsoren til helsesenteret legger ned bruktbutikken i Arendal ved 
årsskifte.  Primus motor Else Bakke og alle hennes trofaste medhjelpere har gjort en formidabel innsats for 
å skaffe tilveie penger til driften, og styret ønsker å rette en stor og hjertelig takk til de alle! 
 
For innbyggerne i New Jeswang generelt og elvene ved våre skoler i New Jeswang og Ebo Town spesielt vil 
det være ille om vi må gå til det skrittet å legge ned helsesenteret. Da vil 35 ansatte miste jobbene sine 
også.  
 
Arbeidet med å skaffe nye sponsorer er allerede i gang. Vi håper å få bedrifter som faddere/sponsorer. Det 
er sendt søknader til humanitære fond. Videre vil det bli sendt søknader til ulike instanser, samt at vi vil be 
om møte med myndighetene om mulig støtte. Dersom du som leser dette har forslag til hvem vi kan spørre 
om hjelp, kan du enten ringe 917 05 856 eller send en mail til styreleder Tanja på info@butterflyfriends.no. 
 
Nøl ikke med å ta kontakt dersom du lurer på noe   
 
Følg oss gjerne på facebook! 
 
Referat fra årsmøtet i april følger dette infoskrivet. 
 
Igjen – takk for all støtte! Og for at du leste hele infoskrivet   
 
 
 
Med vennlig hilsen på vegne av styret 
Tanja Tyberg Grøtterud, styreleder 
Mobil 917 05 856 
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