
En hytLest til Butterfty Friends
f MODIIM For ti år siden
startet Anbjørg Iuliussen Ebo
Towns venner. Formålet var å
skaffe penger til først å bygge
- dernest drive en skole i Ebo
Town, Gambia. Et lutfattig
land påAfrikas vestkyst. Det
greide hun - og mye mer enn
det. Nå har organisasjonen
feiret jubileum under nytt
na'øn: Butterfly Friends. Man
er ikke engasjert kun i Ebo
Tonm lenger. Nå er det bygget
seks skoler, med i alt 1800 ele-
ver. Man har nå over hundre
personer på lønningslista, det
er bygget en helsestasjon og
det drives opplysningskam-
panjer mot omskjæring. Det
er så en kan bli andpusten av
mindre.

Og bak dette står kun frivil-
lig arbeid. OmAnbjørg har
maltet noe - så er det å enga-
sjere flere. Hvor mange som
er engasjert i Modum, vet jeg
ikke, men de er syrrlige i gate-
bildet iVikersund i bruktbu-
tikken. Og igjen - denne dri-
ves fullstendig på frivilig
basis. Men det er ikke bare i
Modum folk er engasjerte -
det finnes entusiaster fra
Ringsaker til Mandal. Og kan-
skje også flere steder.

Og entusiastene trengs. Æle
ettusenåttehundre elevene får
gratis skolegang, dvs. ingen
betaler skolepenger, gratis
læremidler, gratis skoleuni-
form, og ett $atis måltid i
løpet av skoledagen. Æt sam-
let inn av faddere i Norge.

Selv ble jeg fadder til et barn
for sju år siden. Fatou heter
hun, og §dler tretten til høs-
ten. Hun vil bli advokat, sa
hun. Og det er ingen liten
ambisjon for ei jente i
Gambia, der utdanning tradi-
sjonelt har vært forbeholdt
guttene. Ientene skulle jo like-
vel giftes bort.

Nå i februar var jeg for før-
ste gang med på en faddertur
til Gambia. Og foruten å få
hilse på Fatou og hennes
familie, fikk vi besøke flere
skoler og ved selvslm se hvor-
dan undervisningen var lagt
opp. Kontrasten blir stor når
jeg ser for meg forskjellen

Anbjørg luliussen og orgctnisasjonen Butterfly Friends driuer
bruktbutikk iVikersund sentrum på friuillig basis. Alle inntek-
tene går til å hjelpe fattige barn i Gambia - blant annet med
skolegang. Organisasjonen sonl tidligere het Ebo Tonw uenner
er nå ti år oghar skifiet naun til Butterfly Friends.

.!

!))

'i.t

i}

9;ii

Aiii

;ijjl

mellom ungene på skolen,
velkledde i sine uniformer -
og utenfor sto de andre, de
som ikke har fått plass, i grå,
støvete klær. De får antakelig
kun marginalt med skolegang
- om noe i det hele tatt.

Selve jubileumsfeiringen
foregikkpå den nye ung-
domsskolen som er bygget.
Flott underholdning av ele-
vene, taler selvsagt, og Petter
Eidal, elev ved Sigdal ung-
domsskole, overrakte en sjekk
på 10 000 kroner til Butterfly
Friends fra skolen.

Ved en av skolene har de
også lese- og regnekurs for
mødre.Ved at de lærte enkel
regning, kunne de selv dra på
markedet å handle mat. Nå
kunne de jo selvbetale, og
også holde styr på at de fikk
rett tilbake. De følte seg frie

og selvstendige, kanskje for
første gang i sitt liv.

Dette kan kanskje høres ut
som kun en ukritisk hyllest.
Men jeg vet ikke om noe
annen bistandsorganisasj on
som har oppnådd så mye på
et så begrenset tidsrom. Og
der administrasj onsutgiftene
er minimale - slik at givere
kan føle seg trygge på at
pengene blir brukt etter hen-
sikten - til elevenes beste.

Ved dette jubileet fortjener
Anbjørg all den ros hun kan
få. Og jeg vet hva hun ønsker
seg i bursdagspresang: Flere
faddere! Fadderne er den øko-
nomiske bærebjelken i syste-
met, og for 150 kroner i
måneden gir du et barn en
framtid. Tar DU utfordringen?

Gotfred Rygh


