
Står på for skole i Gambia: Anbjørg Juliussen, Else Bakke og Ellen Anne Pandur håper mange austegder kan tenke seg å hjelpe til
for at flest mulig barn og unge i Ebo Town i Gambia skal få et best mulig skoletilbud. Derfor etterlyser de både folk som kan tenke
seg å være faddere - og folk som har blant annet fotballsko og joggesko å unnvære.

Har skole og elever r
mangler fotballsko
Etter et besøk i Gambia for
tre og et halvt år siden ble
livet til Anbjørg Juliussen
dramatisk forandret.

- Forholdene var slik atjeg nesten ikke
kunne tro det. På en skolejeg besøkte
hadde de verken stoler eller bord, så

elevene måtte sitte på gulvet. Bøker
eller skrivepapir hadde de heller ikke.
Det eneste hjelpemiddelet de hadde var
en gammel og slitt tavle. Da bestemte
jeg mef for at jeg skulle vie resten av
livet til åjobbe for at bam og unge i
Afrika skal få et best mulig skoletilbud,
sier hun.

Elever i kø for skoleplass
Den spede begynnelsen var å leie et lite
hus med plass til to klasserom. Etter
som nyheten om en ny skole spredte

Nursery School i Serekunda, en forstad
til Ebo Town i Gambia.

- I dag har vi vår egen skole med 12

klasserom, arbeidsrom, kl inikk,
kjøkken og 2l ansatte. Våre 10 lærere
gir 300 barn fra 5 til 7 årundervisning
fra 9 til 13 hver dag.
Ettermiddagen brukes tiI undervisning
for storejenter l5 til 20 år - alle
analfabeter.

Prosjekterer ny skole
- I alt har vi nå 500 barn, og nye 120
kommer til hvert år. Bama får et varmt
måltid med ris, fisk og grønnsaker hver
dag. Til skolens lille klinikk kommer en
sykepleier to ganger per uke. Vi ønsker
nå å bygge en Primary school for å
samle barna under våre «vinger» frem
til de er 1 5 år.

Skolestart er beregnet til september.
2006. Budsjettet er på 2 millioner

på fotballbanen også. Oppfordringen
går derfor til både idrettslag og
privatpersoner:

- Hjelp ved å gi oss fotball- og
joggesko som bama har vokst ut av!
Og skulle noen i tillegg ha brukte
drakter, så er det ikke noe som er bedre
enn det, sierAnbjørg, og legger til at
stearinlys, fyrstikker og såpesfykker
også er en kjærkommen gave.

I Aust-Agder er Else Bakke
kontaktperson for innsamlingen. De
som ønsker å hjelpe kan kontakte
henne på teleforn 97 09 ll 49.

Mange måter å støtte på
Passiv medlem av foreningen:
Familie kr. 250.- pr. år.

Bedrifter kr. 1.000.- pr. år

Gi en save til skolen:


