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Her er jeg sammen med en glød
skolegutt i Brikana.

Bygdeposten 17. nouember i fior.
Petter Eidal uant tur til Gømbia.
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iuer Anbjørgluliussen og gode medhjelpere bruktbutikk påfri-
tnne fortsette å hielpe bsrn i Gambia med både helse os

I november i §or ble Petter Eidal trukket ut som heldig representan-
ten for Sigdal ungdommskole til å besøke Gambia. Her er Petters
egen rapport fra turen:

leg uar i Gambia i t6 dager i februar. Grunnen til at jeg uar der er at
skolen støtter en organisasjon som heter Butterlly Friends, som bygger
skoler og hjelper til i Gambia. Jeg uant denne turen etter en trekning på
skolen, der ordføreren trakk og jeg ble trukket ut blant 25 deltakere.

Før jeg skulle dra måtte jeg ta noen uaksiner det ble fem sprøyteuak-
siner og en drikkeuaksine. Jeg måtte også ta malariatabletter Flyreisen
tok først og frenxst nesten ts timer til Brussel, der ui mellomland.et, der-
etter rundt selcs rimer til Gambia.

Jeg besøkte skolene som bygges ued hjelp au Butterfly Friends, og det
uar ueld,ig bra å se. Det uar fine skoler med glade og entusiastiske ele-
uer. Alle rakte opp hånden for å suare når læreren stilte spørsmå\, og de
hadde de mange gode læingsmetoder som eleuene lærte mye au.
Eleuene får også mat på skolen der; og dette måltidet de har der kan
gjerne uære det første de har den dagen, og kanskje også det siste. Så
det er ueldig behou for arbeidet Butterfly Friends gjør.

Det er mulig å støtte et fatrig barn med en uiss sum i måneden, eller
det går an å støtte selue organisasjonen. De pengene du gir da, er for
barnets skolegang, men huis man uil kan man også støtte barnef med
en rissekk i måneden. Gambia er et fattig land og standarden er ueldig
dårlig. Husene er murhus, gjerne med tak au bølgebtikk.

Ellers under opphold.et uar jeg en dag uar jeg på James Island/slaue-
øya, der uar det slauer under slauehandelen. Jeguar også en tur i en
apepark en dag, det uar ueldig gøy. Alle i Gambia uar ueldig uennlige,
men noen ganger ble de litt innpåslitne. Jeg hadde en flott tur og koste
meg ueld,ig, og en dag hadde det kanskje uært gøy å komme tilbake dit.
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er brodert il 'JIadame,4nn" og gix henne i gaue au flere

Glød,e unger sonx synger og kløpper for oss i en skole i Brikama, ifurt blå
skoleunifurmer.
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Petter Eid,al


