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Skolens stab|Rex Nursery School

Skolens stab
Skolens stab består nå av rektor, nestleder, sekretær, fjorten lærere, tre 
kokker, to nattevakter, to vaktmestere, en renholder og en sykepleier! 
Vi er så fornøyde med staben og de gjør en flott jobb på skolen!

Her er skolens kokker. Fra venstre: Sally Jammeh, Kaddy Sanyang og 
Jahou Njie.

Skill Center lærer Fatou Jobe



Skolens stab|Rex Nursery School

Fra venstre bak: Sykepleier Ndey Bintou, lærer Therese Mendy, vaktmester 
Mamadi, hjelpelærer Haddy Jobe, lærer Christiana Gomez, lærer Kaddijatou 
Baldeh, lærer Nancy Kujabi, lærer Lamin Balisa, nestleder Fatou Badjan, 
lærer Lamin Badjie, lærer Baba, vaktmester Famara, rektor Barry Sailou.

Foran fra venstre: lærer Ebrima Jammeh, lærer Elisabeth Jarjou, hjelpelærer 
Janet, lærer Joseph P. Gomez, Sekretær Cathrine J. Gomez, hjelpelærer 
Momodou Camara. 

Nattevaktene Aliou Tamba og Musa Mbye, samt vaskedamen Ndey Amie Jarju 
var ikke tilstedet når bildet ble tatt.

Tusen takk!
Vi i Venner av LIFE ønsker å takke Tomter skole for alle pengene 
de har samlet inn til oss gjennom mange år! 

Hvert år samler 5. klasse inn penger når de har juletrefest og i år fikk vi 
hele 5800,-. Vi brukte årets gave på nytt blodtrykksapparat og til å fylle 
godt opp i medisinskapet!

Tusen, tusen takk alle elever, foreldre og lærere på 5. trinn på Tomter 
skole!



Reisebrev|Gambia 2018

Gambia ... Landet der alt og 
ingenting er rart ...
Endelig var det min tur til å komme til dette landet jeg hadde hørt så 
mye om! Om kuer i strandkanten, geiter i hver ledig krok, biler både med 
og uten dører, eller bensin. Om barn med antenner for kjærlighet på 
pinne, høner på utenkelige steder - og mye annet rart. Og - Rex Nursery 
School! 

Ok, jeg er vanligvis ikke skeptisk av natur. Men - en del av dette kunne 
umulig henge helt på greip? Jo, var svaret, men du må oppleve det! Så 
her var jeg, utstyrt med en anelse skepsis, solfaktor høyere enn Jaglands 
36,9%, medbrakt koffert str. King size full av gaver, GAVER hadde jeg 
hørt var viktig! Dog med ett vidåpent sinn for hva som kunne være sant 
av alt jeg hadde hørt. OG, alt, absolutt alt, var sant! 



Reisebrev | Gambia 2018

Etter en noe strabasiøs reise, ilagt endel forviklinger i sikkerhets- 
kontrollen, knyttet til en sekk med bamser, prinsessekroner, mystiske 
dukker og en del andre barne/jentesaker, medbrakt av en helt seriøs og 
intetanende 67 år gammel koselig bestefar, ankom vi The smiling coast.

Informasjonen lød at bussen var klar og ventet på oss. Så flott, jeg var 
egentlig forberedt på noe venting, hadde jo hørt noe om afrikansk tid og 
tvilsom kapasitet på bilfronten ...
Vel, sa jeg buss?? Eh.. Det som åpenbarte seg var en mellom-
ting av dyretransportbil anno 1940 og en militærjeep fra en enda  
fjernere tid. Men takgrind var på plass! Og en hærskare fantastiske 
sterke og BLIDE “løftere”. Koffert etter koffert ble lempet opp i et salig  
virvar av skrik og skrål og latter, mens en forfjamset nybegynner var  
overbevisst om at den kofferten så jeg vel aldri igjen. Kjøreturen til  
hotellet gikk etter forholdene bra, men tror flymaten ble ristet mer enn 
noen flymat har blitt ristet før!

Hotellet var aldeles prima, bare vi husket å slukke lyset når vi startet 
vannkokeren, (sikringer, vet du), men det ble vi fort vant til. 

Dagen etter gikk turen til Rex Nursery School. Dette hadde jeg virkelig 
gledet meg til! Tenk å få se, med egne øyne, live, dette som jeg hadde 
hørt så mye om. Og FOR en opplevelse!! Tenk å bli møtt av 350 glade 
4 til 7 åringer, syngende og jublende av glede over besøk! Aldri har jeg 
møtt så mange blide, kontaktsøkende, vakre, høflige og kjærlige barn. 
Bare gleden av å sitte på ett fang, få ta oss i hånden og (kanskje) gi bort 
en klem, var overveldende, og utrolig rørende for en nybegynner. Må  
innrømme at smil og tårer sloss om plassen ....



Enhver skole med respekt for seg selv, spiller fotball. Og maken til  
fotballglede! Med fotside shorts, og like fotside trøyer, og sant og si: 
Med en smule varierende interesse, løp de, naturligvis barbent i  
fotballmølje helt naturlig for alle barn. Intet unntak her nei! Om det ene 
eller det andre laget vant, aner jeg ikke, men det gjorde de antageligvis. 
Som tilskuer var jeg mest opptatt av en keeper, en syltynn liten jente 
med stålkontroll på ballgjengen. Denne jenta kan nå langt!

Besøket på sy-skolen ga en grå mus fra Norge, herlige tanker om 
at farger er vakkert. I det lille, litt mørke rommet, spraket det av alle  
regnbuens farger og vel så det. Kjøpetrangen våknet umiddelbart, og 
å se de glade jentene som fikk solgt arbeidene sine, var ubetalelige. 
Er faktisk litt usikker på hvor mange kjoler, vesker, puter og duker jeg 
kjøpte, men moro var det!
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Ett par dager etter dro vi igjen til skolen, standsmessig i vår faste  
“dyretransportmilitærjeep”, og med en alltid tilstedeværende sjåfør. 
Denne gangen var det utdeling av ris, olje og gaver til fadderbarna. En 
opplevelse for livet, en sekk ris og en kanne olje gir mat i en måned 
for en hel familie! Og da snakker vi ikke om en gjennomsnittlig norsk  
familie med mor, far og 1,82 barn, Volvo V90, hund og hytte både her og 
der. Her kan det fort beløpe seg til mor, bestemor, enda en mor, tanter og 
tanters bestemødre, og en mor til og fire, fem, seks brødre, og ett utall 
barn i varierende alder. det kan bli ganske mange det!
Og dette for 300, trehundre, kroner! Omtrent som ett passelig stykke 
biff?? Ikke sant??

Vi var heldige og fikk besøke ett par familier også. Det ene bodde i 
passe gangavstand fra skolen, det andre barnet gjorde så avgjort ikke 
det! Og som de nordmenn som vi er, spurte vi om skoleskyssen, dette 
var tross alt en fireåring. Skoleskyss? SKOLESKYSS? Her snakket vi 
apostlenes hester, bittesmå fire år gamle bein som måtte GÅ til skolen!  
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Besøket på Norway Kunda var så avgjort 
en “høydare”! For en jobb som er nedlagt 
her! Her bygges huset bokstavelig talt 
stein for stein, hver stein må støpes for 
hånd, og er det ikke mer penger, ja da 
stopper byggingen..



Fra lørdag til søndag overnattet vi på 
Jungel Beach, med middag sammen 
med lærerne. Etter oppfordring blandet 
vi og lærerne oss ved bordet, noe som 
ga en fin anledning til å få en prat med 
dem. Det var utrolig fint og givende, 
men fikk også høre om mange triste 
og vanskelige situasjoner. Men blide 
og fornøyde var de, og såå glade for 
å kunne spise seg mette! Tydelig ikke 
hverdagskost her ...
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Håndballkampen på Protector stadion var en uforglemmelig opplevelse! 
Her var det lite å si på innsatsen, vi tar gjerne imot noen hvis håndball 
Norge en gang er for nedadgående! At måltavla, ny av dagen, ikke var 
helt innkjørt, var egentlig hylende festlig! Som svært lite håndballkyndig 
skjønner til og med jeg at det blir LITT feil at det ene laget har ca. 212 
mål når det andre har 9! Men for en spilleglede, her var alle vinnere.

Mandag var det igjen besøk på skolen, det var faktisk litt igjen å kjøpe 
også! Så her må de sikkert legge seg i selen for å produsere nok til neste 
besøk! Lunsjen på Lamin Lodge var vel verdt kjøreturen. Alle kjøreturer i  
Gambia er en selsom opplevelse for oss nordboere, som synes at 
noen burde sørge for mindre telehiv om våren, kaster oss over media 
hvis hullet i asfalten er mer enn to dager gammelt, eller om brøyte-



bilen ikke står stand by utenfor stuedøra. Jeg skal aldri mer klage på  
norske veier (tror jeg). Det blir LITT trangt når en buss og tre biler møter  
hverandre ett sted hvor det ikke egentlig er plass til bussen engang. Men 
her er man løsningsorientert, uten å lage noe Wesenlundsk ut av det,  
bussen rygger naturligvis ut av veien, opp i en skråning uten at sjåføren 
så mye som blunker engang! Men det gjorde passasjerene, Trollstigen 
er for intet å regne selv om den er skummel nok! Men nydelig mat hadde 
de, og ett ubegripelig nettverk av ett bygg, påler og (muligens?) rekved, 
utgjorde ett sjarmerende bygg med god gjennomlufting!

Tirsdag var der hjemreisedag for noen, trist, skulle gjerne vært sammen 
med alle resten av tiden. Vår første uke her var gått, sitter igjen med 
hodet fullt av inntrykk, (og resten av kroppen full av rød sand), men vi 
er heldige, vi skal ha ferie en uke til! Den uken skal vise seg å bli full av 
opplevelser og inntrykk, men det får bli en annen historie!

En kjempestor takk til dere, Venke, Oddvar, Lill, Ketil, Heidi og  
Turid, som tok imot oss, fulgte oss på turer og opplevelser og for den  
KJEMPEJOBBEN dere legger ned her. Vi kommer igjen!

En liten oppfordring til slutt: Selv om ting koster lite her, så trengs det 
penger!

Ett fadderbarn koster 800 kroner i ÅRET! 
En andel i Norway Kunda koster 500 kroner.
For 300 kroner får en (stor) familie mat og ris i en måned.
Og driften av skolen, mødrehjemmet; lønninger …. Alt koster!
Hva får vi for disse kronene i hjemlandet? Antagelig noe vi har lyst på, 
men ikke trenger??

En stor takk fra en novise, som 
håper å bli veteran!

Lena Yvonne Gunnman Simonsen



Aktuelt | Rex Nursery School

Skolen har blitt så fin!
Det er så ryddig, rent og ordentlig på skolen om dagen! Alle barna 
og lærerne rydder hele skolegården før de reiser hjem for dagen. 
Det er vi veldig fornøyde med!

I juleferien pyntet rektor Barry, lærer Ebrima og lærer Lamin skolen med 
tegninger i fine farger. Overalt er det nå dekorert med fargerike figurer 
med tekst så barna kan lære. De har også flere steder med tall og bok-
staver, alt i flotte, sterke farger!

Arbeidet ble utført på eget iniativ og på fritiden! Vi er imponert og veldig 
fornøyde med resultatet.

Fra venstre: Lamin, rektor Barry og Ebrima.





Aktuelt| En norsk bokorm

ISATOU er en ekte norsk bokorm etter 
kun TO ÅR I NORGE!
Ikke alle lærer det norske språket så raskt som Isatou Koma (8). 
I løpet av to måneder ble hun en ekte norsk bokorm.

Den leseglade åtteåringen går nå på tredje trinn ved Hovin skole. Faren 
forteller at hun har fått forsterket norskundervisning i snart to år. Det har 
tydelig gitt resultater for hun snakker nesten flytende norsk – og leser 
haugevis med norske barnebøker.

Faren har bodd i Norge i 
mange år og 8. mai for snart 
tre år siden ble han gjenforent 
med resten av familien – som 
nå bor i Spydeberg. Han  
forteller at lærerne ved  
Hovin skole tipset familien om  
biblioteket og muligheten til 
å låne så mange bøker de 
bare vil. Det benyttet de seg  
umiddelbart av. Fra 1. januar 
og fram til 1. mars i 2017 leste  
datteren Isatou 50 bøker 
– og kan dermed kalle seg 

en bokorm. Det vanket premie – hvor hun kunne velge mellom ulike 
steiner eller haitenner, diplom og etterhvert bilde av henne på veggen i  
biblioteket.

Jeg leser bøkene om Kaja og Stine, forteller hun, de handler om  
detektiver. Også leser jeg Ella bøkene!

Faren er kjempestolt av sin datter og takker kommunen for et flott tilbud    
ved både bibliotek og skole. Det må jo legges til at Isatou var elev på 
skolen vår i Gambia.



Venner av LIFE arrangerer FADDER-
FEST på Fjellheim i Spydeberg!
Lørdag 29. september blir det fest i Spydeberg! Formålet med  
festen er å samle inn penger til Venner av LIFE. 

Alle som vil er hjertelig velkommen. Det vil bli en inngangsbillett og salg 
av mat og alkohol, samt diverse utlodninger og andre innslag. Vi skal 
ha masse fin dansemusikk og underholdning så dette blir en kjempe-
kveld! En god anledning til å komme sammen og ha det moro samtidig 
som man støtter en god sak!

Det er gode muligheter for overnatting. Knapstad motell i Spydeberg 
ligger rett ved Fjellheim der hvor festen skal holdes. 

Hold av datoen, mer informasjon kommer!

Vi inviterer| Fadderfest



Mat | Flouer Stew

Kylling, mel, eddik, paprika, salt, tomatpure, løk, tomater, grønnsaker, 
pepper, salt, kylling buljong.

Passe mengder av alt (afrika metoden).

Flouer Stew
Nydelig, litt sterk tykk saus med kylling og ris!

Del opp kyllingen i passe biter og stek den godt i litt olje, man kan også 
bruke ferdig grillet kylling. Del opp grønnsakene i små biter og legg i 
kjele med litt olje og tomatpure, stek det brunt, hell i vann og salt.
Smak til med pepper og annet krydder. Legg kyllingen i gryta og la det 
koke en stund. Bland mel med vann og eddik. Ta ut kyllingen og bland 
melblandingen med resten, kokes til den tykner.

Serveres med kokt ris.



Gi din støtte | Venner av LIFE

Flere spennende historier og bilder finner du på vår hjemmeside 
www.venneravlife.no eller vår Facebook-side.
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