
L
I F E

FADDERPOSTEN
Venner av LIFE - Våren 2015



I januar fikk jeg gleden av å reise 
til Gambia sammen med treneren 
min Ole Gustav Gjekstad, Espen 
Nyhus (Larvik HK), Ketil Moen 
(Venner av life) og Sverre Bjerkeli 
fra Protector. Med andre ord 
var det meg og gutta på tur. Jeg 
var mildt sagt spent før avreise. 
Jeg både gledet og gruet meg. 
På den ene siden følte jeg meg 
ekstremt priviligert som fikk denne 
muligheten. På den annnen side 
var jeg ørlitt bekymret pågrunn av 
ebolautbruddene i flere av landene 
omkring Gambia. Morsrollen har 
utvilsomt bidratt til at jeg er mer 
bevisst om min egen sikkerthet 
enn jeg har vært tidligere. Etter 
litt overveielse kom jeg fram til 
at det virket trygt å reise. Ønsket 
om å være med å bidra med noe 
positivt for mennesker som lever 
i et svært ressurssvakt land var 
sterkt. I tillegg følte jeg helt ærlig 
at jeg ville ha utbytte av å utvide 
horisonten min gjennom å møte  
en annen kultur på denne måten. 
Hjemme i trygge Norge kan jeg 
innbilde meg at jeg er god til å 
verdsette det livet jeg lever og de 
mulighetene Norge byr meg, men 

innerst inne vet jeg at jeg tidvis tar 
altfor mye for gitt.

Ved en tilfeldighet fikk jeg tilsendt 
en sms fra Amnesty International 
like før avreise hvor jeg blandt 
annet finner en link til en side som 
omtaler den nye anti-homoloven 
i Gambia som ble innført 9. 
oktober 2014. Loven tilsier at 
“grov homoseksualitet” gir livstid 
i fengsel. Presidenten i Gambia, 
Yahya Jammeh, har uttalt at 
homofile bør halshogges. Det ville 
være løgn å påsta at informasjonen 
ikke går inn på meg. Det er barske 
fakta for en jente fra Gjøvik som 
er vant til å leve lykkelig med sin 
kone og sønn i fredelige Larvik. 
Like fullt. Jeg var klar til å reise. 
Forventningsfull og nysgjerrig på 
landet som av mange omtales som 
«smilets kyst». 

Gambia leverte. Smil. Smil. 
Smil. Enda flere smil. Hvor enn 
vi ferdes disse fire dagene ble 
vi møtt med smil og vennlighet. 
Med unntak av krokodillene vi 
hilste på i krokodilleparken og 
noen få undrende barnefjes i 
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klasserommene på Rex Nursery 
School møtte vi svært stor grad 
smittende brede glis etterfulgt av 
høflige spørsmål om hvordan vi 
hadde det. How are you? How 
can I help you? Innimellom lot jeg 
meg blende av de tindrende glade 
ansiktene. De sløret blikket mitt for 
søppel, støv, fattigdom og unge 
mødre som satt i veikanten med 
spedbarn og tagg. 

Det var herlig å se den genuine 
gleden hos håndballspillerne vi 
traff på Protector Stadium. Ole og 
jeg skulle være med å organisere 
en trening, pluss at Ole skulle bidra 
med en teoretisk (kort) innføring 
i hvordan vi jobber med utvikling 

av spillet i vårt lag. Energien, 
stemningen, stoltheten de viste 
over den flotte utebanen, traff 
meg direkte i hjertet. Jeg lot meg 
inspirere av lekenheten, latteren 
og ikke minst danseferdighetene 
de utviste mens vi trente sammen  
i sola. Du leste riktig. De danset. 
Var prestasjonen i økta verdt å 
feire så ble den gjerne markert 
med noen impulsive dance moves.  
Det var umulig å ikke la seg 
begeistre. De var oppriktig glade 
for å få spille spillet. Koste seg og 
ville vise oss hva de kunne. 

Jeg følte meg heldig som fikk ta 
del. Synet av håndballspillerne ga  
meg en påminnelse om hvor 



viktig idrett kan være. I noen 
øyeblikk hver uke kan de glemme 
bekymringer og ansvar. Bare være 
i øyeblikket. Leve seg inn i spillet 
og bruke tid med jevnaldrende. 
Konkurrere med de andre 
klubbene. For noen handler det 
kanskje mest om det sosiale? For 
andre handler det om å følge en 
drøm om å bli ordentlig god. Hvis 
jeg skal forsøke å beskrive hvilket 
inntrykk jeg fikk i mitt møte med 
Lionheart Handballklubb så er 
det tre ord som dekker det: glede, 
stolthet og håp.

Treningsklærne, skoene og 
utstyret vi hadde med fra Norge 
ble mottatt med slags kontrollert 
begeistring. Jeg tror ikke det var 
meningen at vi skulle få vite at de 
danset rundt og sang av glede i en 
lang stund etter at vi hadde forlatt 
baneområdet. Ketil sladret. 

Da Sverre på dag to formidlet 
til håndballklubben at Protector 
ville bistå med et nytt solid 
økonomisk bidrag for å få lys rundt 
baneanlegget økte stemningen 
som allerede var topp til nye 
høyder. I motsetning til dagen før 
var det tydeligvis ikke lenger like 
viktig å dempe gledesutbruddene 
foran oss. Det var en fryd å betrakte 
reaksjonene hos spillerne som sto 
i norske røde landslagsdrakter og 
svarte Larvik drakter foran meg. 
Ikke minst ble jeg varm innvendig 
av å se Ketil stråle. Engasjert og 

dedikert til menneskene som han 
har knytta bånd til over tid. Oppriktig 
glad på Lionheart Handballklubbs 
vegne.

Gutta var gentlemen på turen. Jeg 
fikk sitte foran i den godt brukte 
Safari-Jeep`en vi ble kjørt rundt i. 
Kroppen og hodet ble fylt til randen 
av inntrykk disse dagene. På godt 
og på vondt. Til fots i et område 
blandt lokalbefolkningen og på 
flere kjøreturer i Jeepen. Tidvis var 
det faktisk ganske stille i bilen. Jeg 
tror flere enn meg sugde til seg 
luktene, lydene, bildene av Afrika. 
Jeg bearbeidet en del informasjon 
om levekår, tradisjoner og tro/
overtro i Gambia på disse turene. 
En del av det jeg lærte om landet var 
trist og vanskelig å begripe. Viten 



om den utbredte tradisjonenen for 
omskjæring av kvinner fylte meg 
med en avsky som nektet å slippe 
tak i meg.   

Da vi den siste dagen skulle 
besøke Rex Nursery School var 
jeg forberedt på en følelsesmessig 
røff dag. Siden Mio, sønnen min 
er tre år, forestilte jeg meg at det 
kunne bli tøft å treffe alle de små 
barna i alderen 4-6 år. Jeg fryktet 
at jeg skulle «se» Mio i dem alle 
sammen og ønske å ta dem med 
meg hjem til Norge. Gambia er 
et lutfattig land og det finnes liten 
respekt for menneskerettighetene 
i landet. 

I det vi ankom skolen og porten 
til skoleområdet åpnet seg foran 
meg kjente jeg en intens og 
umiddelbar glede. Det var som 
om det åpnet seg en frodig oase 
foran meg. Skolebygningene var 
malt i fine sterke farger. Gresset 
var grønt. Det var rent og ryddig. 
Lekeapparater i god stand sto 
spredt rundt i hagen. Jeg kjente 
meg takknemlig for at det finnes 
folk som Ketil, Sverre og alle de 
som bidrar gjennom Venner av 
Life. Mennesker som hjelper andre 
mennesker som virkelig har bruk 
for det. Det er forferdelig vondt 
å tenke på de man ikke klarer å 
hjelpe. Det er trist å vite at verden 



er urettferdig på den måten at noen 
av oss blir født med en gullbillett til 
første klasse i hånda, mens andre 
kjemper for å overleve dagen. 
Jeg valgte kanskje den enkleste 
løsningen for meg selv denne 
dagen på Rex Nursery Scool ved 
å fokusere på verdien i at akkurat 
disse utvalgte små barna får hjelp? 
De får undervisning, uniformer og 
mat. De kan tilegne seg verdifull 
lese og skrive-kunnskap som 
forhåpentligvis kan bidra til at de 
en gang blir en ressurs for landet 
sitt. Jeg tillot meg selv å nyte synet 
av alle de nydelige barna som 
boblet over av stolthet da de sang 
lære-viser på engelsk for oss i 
klasserommene. Lot meg rive med 
i deres friminutt fra timene. Lekte 
med de. «Glemte» for en kort 
stund de som ikke fikk plass.
Det kan ha vært et ubevisst forsøk 
på å skåne meg selv fra en brutal 
virkelighet, hva vet jeg?
Skolebesøket ble ihvertfall anner-
ledes enn jeg haddde forventet.  
Jeg fikk ikke et umiddelbart 
behov for å ta med meg ungene 

hjem, ikke de jeg møtte innenfor 
«skolemurene». De virket til å 
ha det bra. Jeg så resultatene 
av fadderordningen gjennom 
Venner av Life. De var oppløftene. 
Organisasjonen gjør en betydelig 
positiv forskjell for mange små 
barn i Gambia.  

Afrikas smilende kyst satte sine 
spor hos meg. Takk for at jeg fikk 
bli med på reisen. Jeg er rikere 
på kunnskap. En stor del av meg 
er trist fordi jeg kjenner meg 
maktesløs på mange vis. Hvor 
skal man egentlig starte når man 
skal forsøke å bidra med bistands-
arbeid til et land med så store 
og mange utfordringer? Jeg tror 
Venner av Life er på helt rett spor. 
Bidrag til utdanning av de unge 
vil øke deres sjanser til å skape 
uvikling for landet i framtiden. Det 
daglige skolemåltidet vil bidra til at 
flere overlever.
Vær stolte av det!

Vennlig hilsen Gro



Aktuelt | Skolenytt

Hos skredderen Mr. Hydara 
treffer jeg Binta Jatta. Hun er 21 
år og begynte på Rex nursery 
school (førskolen) som 5-åring. 
Hun fullførte primary school 
(barneskolen) da hun var 9. Senere 
gikk hun 3 år på Rex skillsenter 
(yrkesskolen) og er nå lærling hos 
Hydaras Creation. Mr. Hydara er 
veldig fornøyd med henne. Hun 
arbeider fra kl. 7.00 til kl. 17.00. 
Hun er flink og ansvarsbevisst. 

Hun har vært lærling i snart 2 år. 
Etter 3 års erfaring er hun klar for å 
starte for seg selv, mener han. 

På Latrikunda-markedet ikke langt 
fra skolen treffer jeg Ida Tamba. 
Hun er 21 år og eldst av 7 søsken. 
Hun droppet ut av skolen fordi 
hun ikke var så flink teoretisk, og 
hun var veldig stille og sjenert. Ida 
begynte også på Rex som 5-åring. 
Jeg husker henne godt, hun var 

Møter med tidligere elever
Venche Lindmo sitter i styret i Venner av LIFE og bor i Gambia 
store deler av året. Her beskriver hun sine møter med noen 
tidligere elever.

21 år gamle Binta Jatta er lærling hos Hydaras Creation.



liten, tynn og forsiktig. Da vi åpnet 
yrkesskolen, var det den rette 
plassen for henne. Hun er svært 
dyktig med hendene, kreativ og 
jobber stille med sitt. Hun er nå på 
det 2. året ute i praksis hos skredder 
Omar Touray. Han forteller at hun 
har utviklet seg veldig bra. Hun  
har blitt en selvstendig og dyktig 
jente. Hun er aldri borte fra jobben 
og møter gjerne opp før hun skal.
 
Neste stopp er hos Norunn 
Jobe, som også gikk sine første 
år på Rex. Hun er oppkalt etter 

sponsoren sin. Livet hennes ble 
snudd på hodet da bestemoren 
og moren døde på én og samme 
dag. Året etter døde faren. Norunn 
klarte ikke å konsentrere seg om 
skolen, så hun sluttet før hun var 
ferdig. Norunn er ei sjenert og stille 
jente. Hun er alltid blid og tillitsfull 
når vi treffer henne. Men hun har 
sine tunge stunder. Heldigvis har 
hun eldre søstre som tar vare på 
henne. 

For 3 år siden kom den eldste 
søsteren hennes til meg og ba 

Ida Tamba er 21 år og 
eldst av 7 søsken. Hun 
droppet ut av skolen 
fordi hun ikke var så 
flink teoretisk men har 
nå praksisplass hos en 
skredder.



Norunn vil gjerne takke sine sponsorer Norunn og Herbjørn for støtten i en 
vanskelig tid for henne.

om hjelp. Norunn var veldig flink 
med hår, sa hun. Hun hadde lyst 
til å begynne på frisørskole. Den 
kostet mange penger, og penger 
hadde de jo ikke. Jeg kjente godt 
de som hadde sponset denne 
familien i mange år, så jeg forklarte 
situasjonen for dem. Selvfølgelig 
kunne Norunn begynne på 
frisørskolen. Nå er hun ferdig med 
de 3 årene på skolen og er ute i 
praksis. Det var kjempehyggelig 
å besøke henne i salongen Saffis 
Jam Salon i Serrekunda. Eieren   
av salongen fortalte meg at 

Norunn er hardtarbeidende, 
pliktoppfyllende, hyggelig mot 
kundene og veldig dyktig med hår. 

Det er så hyggelig å få så positive 
tilbakemeldinger! Og disse histo-
riene illustrerer også noe av det 
aller beste med yrkesskolen: at 
jentene slipper å bli giftet bort i 
veldig ung alder, og at de som 
ikke har penger eller evner til å gå 
på dyre skoler, likevel får seg en 
utdannelse og kan forsørge seg 
selv.



Aktuelt | Skolenytt

Gaver fra Norge
Når det kommer container fra Norge er gleden overdøvende. 
Barna er i ekstase! Tusen takk til alle som har donert leker til 
alle de lykkelige mottakerne.



Vi har vært på besøk på prematuravdelingen på sykehuset i 
Banjul. Vi fikk dessverre ikke lov til å ta bilde av barna, men vi 
leverte mye fint, blant annet hjemmestrikkede tepper, klær og 
luer, som vi har fått fra forskjellige sponsorer. Vi hadde også 
med oss diverse materiell til sykehuset, som vi fikk av Medi 
Partner AS. Alt ble svært godt mottatt. Takk!
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å Utdeling av gaver fra Norge

I containeren med gaver fra Norge som kom i november, var det 
lego! Det var stor stas for barna … og de voksne!

Aktuelt | Skolenytt
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n Denne lille gutten heter Inge 
Morten og er oppkalt etter fadderen 
sin fra Molde. Foreldrene til den lille 
gutten var gift i sju år før han kom til 
verden, så gleden var stor da han 
endelig så dagens lys!
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Portrett

Lærerportrett
Joseph Gomez

Last week, I had a problem in 
my class between two children, 
Basirou and Thomas. Basirou 
came to me and he said Thomas 
took his money. I called the two 
and asked each of them how 
much did each boy bring to 
class. Basirou said 5 dalassis 
and Thomas said 3. I put my 
hand inside their pockets and I 
found 3 dalassis with Thomas 
and with Basirou nothing. I 
asked their table whether they 
had found 5 dalassis. They 
all said no. To make Basirou 
happy I gave him my 5 dalassis 
and I asked the class ’Please 
don’t take anything that does 
not belong to you. If you find 
anything please give it to me 
and I will ask for the owner.’ 

Noen av lærerne ved Rex har skrevet for å fortelle oss om en 
hendelse de husker godt i klassen sin. I denne Fadderposten 
presenterer vi to av dem.



Portrett

Momodou Camara

My name is Momodou Camara. A 
Gambian by birth, and a teacher at 
Rex Nursery School. I am a rolling 
teacher. I have been working with 
the school for one and a a half year 
now. 

It was on Wednesday when one 
of my students came to me by 
the name Mariama, and she tells 
me ’Teacher I am sick’. I touch 
her forehead and realise that her 
body temperature is very high. 
This incident happened during the 
short break, I was about to take 
my breakfast but I dropped that 
decision immediately when I read 
the girl’s condition.

Thank god that we have a small 
clinic in the school where children 
can get first aid before going to the 
hospital. I rush her to the nurse and 
she was examined by Auntie Rose, 
that’s the school nurse’s name. It 
was discovered that Mariama was 
suffering from fever, a common 
sickness in The Gambia. And she 
was given some medicines to calm 
down the temperature of her body.
 I then take her home, I 
advice her parents to take her to 

the hospital for advance treatment. 
Mariama’s parents were very 
happy and they commented on Rex 
teacher’s untiring efforts towards 
children in their school. They said 
Rex staff are very caring and they 
are very happy that their child is in 
Rex Nursery School. The mother 
added that she thinks her child is 
safe in Rex Nursery School. I was 
very proud and happy to hear that 
too.



Aktuelt | Skolenytt

Skolenytt Kjøkkenet på skolen har fått en 
ansiktsløftning. Hele kjøkkenet 
er malt, og vi har fått ny pipe, ny 
stekeovn og nye benker. Stekeovn, 
det har vi ikke hatt før! 

30
-å
rs
ju
bi
le
um

! I januar 2016 har skolen 30-årsjubileum og det skal 
selvfølgelig feires! Har du lyst til å være med, er det 
bare å sette av tid allerede nå. Selve jubileumsfesten 
blir lørdag 23. januar 2016, og vi blir en stor gjeng som 
reiser nedover en ukes tid i forveien. Mer informasjon 
kommer i neste fadderpost (høsten 2015). 
Er det noe du trenger å vite før den tid, er du hjertelig 
velkommen til å kontakte oss. Kontaktinfo finner du på 
siste side.



Aktuelt | Skolenytt

Bygging av ny paviljong

Her er Sverre Bjerkeli (Adm. dir. Protector Forsikring ) under sitt besøk på 
skolen i januar.

Vi holder på med å bygge en 
paviljong på skoleområdet. Det er 
tenkt som et sted man kan samle 
alle under tak og ha felles sang og 
undervisning. I regntida kan man 
dessuten bruke paviljongen som 
spisesal, så man kan spise med 
tak over hodet. Paviljong blir også 
fin å bruke når det arrangeres 
skolefester og lignende.

Sverre Bjerkeli (Adm. dir. Protector 
Forsikring ) var på besøk på sko-

len i januar, et besøk som i første 
rekke var ment for å se håndball-
banen som Protector sponset i i 
2014 Sverre var så imponert over 
skolen og arbeidet som Venner av 
Life gjør i Gambia at han startet en 
vervekampanje av nye faddere in-
nad i Protector. Han mente også 
at Protector burde ta regningen for 
den nye paviljongen, som nå går 
under navnet Protector paviljon-
gen. Vi takker hele Protector For-
sikring for engasjementet.
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