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Anbjørg luliussen er engasjert når hun. får vise frem bilder øu sine gambiske uenner og "englebørn", som hun kaller dem. Det store t'

kuinner som takk.
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medelevene, jobbet inn på siste
Operasjon Dagsverk.

- Dessuten får vi gaver. Modum
Sparebank gir oss 1000 kroner i
mårreden, mens Modum glassindus-
tri støtter oss med 35 000 i året.
Dessuten har vi en anonym giver
som årlig gir oss 50 000 kroner, opp-
lyser Iuliussen.

SoLgte Lodd i Vikersundgata
Bakgrunnen for engasjementet er

både lett og ikke lett å forklare.

- Afrikanere har alltid ligget mitt
hjerte nær, jeg aner ikke hvorfor. Ieg
har hatt Afrika liggende bak i hodet i
hele mitt liv fastslår hun.

Etter 48 år som eier av fotobutik-
ken iVikersundgata, awiklet hun da

alltid håpet jeg kunne komme meg
ut for å hjelpe, selv om jeg ikke var
lærer eller helsearbeider.

Hennes aller første reise til landet
var en ferie med ektemannen i20O2,
da en annen hotellgjest ville vise
henne en lokal skole.

- Da var det gjort. Ieg tok alle de
femti elevene som fadderbarn, og
dro hjem og solgte lodd i
Vikersundgata sammen med Bjørg
Magnussen, forteller hun.

Før året 2002var orrune, satte hun
kursen tilbake til det afrikanske lan-
det, og var i gang.

Kampanie mot temlestetse
Helsesenteret driftes nå med 25

ansatte og en lege, og inkludert sko-
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informasjon og holdningsskapende
arbeid når det gjelder landets prak-
sis med omskjæring av små jenter.

-Vi har startet kamPanjen StoPP

Kjønnslemlestelsen, og holder nå
åtte informasjonsmøter per år. Dette
er en inngrodd tradisjon, og vi gjen-
tar og gjentar for L20 familier som
nå i hvert fall begynner å forstå
sammenhengen med den høye bar-
seldødeligheten, sier hun.

- Og her må vi snakke direkte,
ingen ting bør pakkes inn. Det er

den eneste måten som fører frem.
For MadameAnn har naturlig nok

utviklet en egen teft for kulturen
etter det siste, intense tiåret.
Kanskje så langt hun kan uten å
være født i landet, medgir hun.

- Mon når ipo knrnrner til Gamhia.


