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Rex Nursery School er en fremragende skole, både innad i 
lokalsamfunnet i Fajikunda og på landsbasis. 

Skoleåret 2015/2016 har vært et vendepunkt for skolen, ved at skolens 
ledelse er omstrukturert. Administrasjonen består av fem ansatte, som 
utarbeider skolens handlingsplan for hvert semester. De øvrige ansatte 
ved skolen deltar også i diskusjonene vedrørende handlingsplanen. Alle 
de ansatte mottar en kopi av handlingsplanen når det er enighet om 
denne. Mesteparten av innholdet i handlingsplanen gjennomføres og de 
fleste ansatte setter pris på den nye måten å organisere arbeidet på. Vi 
håper at både elever og ansatte ønsker å bidra til at skolen utvikler seg 
til å bli den mest pulserende institusjonen i landet.

Skoleåret 2015/2016 var et år for refleksjon, hvor vi har feiret skolens 
30-årsjubileum. Til styret sier vi bravo! Bærekraftig drift spiller en 
nøkkelrolle i en epoke med positiv utvikling. I 30 år det vært en vedvarende 
kamp å holde oppe, tro på og støtte til skolen, lokalsamfunnet og det 
gambiske folket.

Brev fra lærer Barry
Brev| Rex Nursery School

Avslutningsvis - lenge leve «Venner 
av LIFE», til å bli sterkere slik at vi 
kan fortsette den gode fremdriften. 
Sammen kan vi flytte fjell – ett 
hjerte, en kjærlighet, en familie, for 
et bedre liv og et bedre Gambia.

Tusen takk for deres gode og varme 
ønsker.

Barry



#Gambia has decided
Presidentvalget | Gambia 2017

Diktator gjennom 22 år Yahya Jammeh forstod nok tidlig at hans 
popularitet ikke var i flertall hos Gambias befolkning. Så i april når 
opposisjonen begynte å røre på seg med små fredelige demon-
strasjoner ble politiet sendt ut. 

Lørdag 16. april 2016 ble over 100 personer arrestert og fengslet. De 
aller fleste av dem var kommet dit som tilskuere. Blant disse var Lamin, 
vår gode venn og sjåfør gjennom mange år, samt en av opposisjonsled-
erne og et stort antall med kvinner. Noen uker senere ble alle dømt til 3 
års fengsel.  Det er jo lett å forstå at det ikke ble flere demonstrasjoner 
frem mot valget som skulle avholdes 21. desember samme år. 

Tekst: Ketil Moen



Presidentvalget | Gambia 2017

I november forsøkte jeg å besøke Lamin i fengselet ved Denton Bridge. 
2 ganger denne uken ble jeg avvist høflig med ganske tvilsomme argu-
menter. Selv om jeg kom sammen med Lamins bror, var de ikke særlig 
interessert i å slippe inn en hvit mann. Onsdag 9. november, på vei fra 
skolen i Fagikunda mot Cape Point, entrer jeg Kairaba avenue inn fra 
West Field. Da kommer det mot meg den største ansamling av men-
nesker jeg noen gang har sett i Gambia. Flere hundrede tusen på biltak, 
på lastebiler og til fots med fløyter, bannere og røde kort i hele gatas 
bredde. Under den neste halvtimen fikk jeg opplyst at det var feiring av 
nominasjonen for opposisjonenes kandidat Adama Barrow (utvalgt av 
de 7 opposisjonspartiene). En utrolig opplevelse, og med et håp om at 
noe muligens kunne forandre Gambias fremtid. 

Mot slutten av novem-
ber var nok stemningen 
noe spent frem mot val-
gdagen 1. desember, 
så jeg var vel redd for 
at Jammeh, som så 
mange ganger tidligere, 
ville både true og kjøpe 
til seg stemmer. 

Storslått seier
Under opptellingen den 
2. desember var det 
ikke til å tro at Barrow 
var vinner med 263.515 
stemmer. Mot Jamm-
ehs 212.099 stemmer 
og Kandeh Mamma  
sine 102.969 stemmer. 
Først gratulerte Jam-
meh og APRC Barrow 
med seieren og lovet 
å fratre den 18. januar 
2017. 

Foto: Oddvar og Venche sammen med Gambias 
nye president, Adama Barrow.



Presidentvalget | Gambia 2017

Noen dager senere ble Lamin og de andre demonstrantene løslatt. Utpå 
nyåret, da datoen nærmet seg, ble tonen en annen fra den avtroppende 
diktatoren. Valget måtte nå underkjennes! Under de neste ukene med 
sterke anmodninger fra nabolandenes ledere om å fratre fredelig, nektet 
han stadig.



Noen dager før skjebnedagen 18. januar 2017 innførte han unntakstil-
stand og den nyvalgte presidenten Barrow, ble uttransportert til nabolan-
det Senegal. 

Nå ble anmodningen fra den Vestafrikanske unionen omgjort til trusler 
om at han måtte fratre, ellers ville ECOWAS styrkene komme og avsette 
han ved makt. Jammeh, som har vært enehersker i Gambia de siste 22 
årene, gav dem klar beskjed om at det i så fall ville være en invasjon og 
ba dem på sin måte om å holde seg unna. Så kom dagen den 18. januar 
og UD i Norge hadde allerede frarådet alle reiser til Gambia. Min billett 
den 20. januar måtte avbestilles og det var vel akkurat da helt greit. Som 
vi videre så på tv ble jo stort sett alle turister sendt hjem disse dagene. 
Det er mulig at Venche og Oddvar ikke hadde fått noen beskjed, eller rett 
og slett overhørte UDs anmodning. De ble i hvert fall igjen i Fagikunda 
for å passe på skolen og staben. 

Nå hadde Jammeh en siste mulighet og fikk besøk av presidenten fra 
Mauritania, som ankom i eget fly, men heller ikke dette møtet førte frem. 
Nå var særlig Senegals tålmodighet slutt og tunge militære kjøretøy med 

Presidentvalget | Gambia 2017



velarmerte soldater rullet nå inn mot statshuset i Banjul. Fristen var kl. 
12.00 denne formiddagen og da kom presidenten fra Mauritana igjen og 
denne gangen med støtte fra Guineas leder. De startet å forhandle med 
Jammeh om å trekke seg på en fredelig måte. Klokken ble 12.00 og ny 
frist ble satt til kl. 16.00. Etter at også denne fristen ble overtrukket ble 
det etterhvert klart at de Gambiske styrkene ikke ville løfte våpen for 
å forsvare eks-presidenten. For som general Badje sa, nå er vi under 
kommando av Gambias nye president, Barrow. Når Jammeh nå forstod 
at han var ganske alene, valgte han å ta imot tilbudet om asyl i Guinea 
Equatiorial. 

En siste grådig handling
Kvelden Jammeh forlot Gambia tømte han statskassen for 11 millioner 
dollar og tok samtidig med seg en mengde verdifulle gjenstander, som 
luksusbiler etc. Dette bare for å understreke sin grådighet, noe han til 
fulle har vist i de årene han har regjert med hard hånd. Uansett er den 
epoken over. Adama Barrow som har valgt en demokratisk linje og en ny 
vei for Gambia, har sagt at han vil holde nyvalg allerede etter 3 år. Dette 
fordi han representerer alle de 7 opposisjons partiene.

Presidentvalget | Gambia 2017



Aktuelt | Gratulerer med dagen

Rex Nursery Schools  
grunnlegger og ildsjel er 90 år!
Annfinn Thuv på sin 90-årsdag 3. november 2016. Ketil besøkte  
Annfinn med en liten oppmerksomhet og gratulasjoner fra styret i 
Venner av LIFE. Det ble noen historier fra hvordan skolen ble startet 
og driftet de første årene.



Aktuelt | Gratulerer med dagen

Etter å ha reist en del til Gambia 
så Annfinn behovet for gode skole-
plasser i landet. Gambia er preget 
av stor fattigdom og gamle tradis-
joner. Skolegang blir ofte ikke 
prioritert og da spesielt ikke for 
jentene. I prinsippet er barne- og 
ungdomskole gratis i Gambia, men 
det er ikke den beste oppfølgingen. 
Mange greier ikke skolepenger  
eller utgifter til skoleuniform som 
kreves flere steder.

Hans motivasjon var enkel: for å få 
fremgang i verden må alle kunne 
lese og skrive!

Annfinn skjønte snart at han måtte 
få hjelp av andre for å få gjennom-
ført sine planer om en skole i Gam-
bia. Kort tid etter han startet skolen 
i 1986 ble foreningen Venner av 
LIFE stiftet.

Annfinns engasjement har vært 
stort og varmt! Hans kunnskap om 
gambisk liv og levnet er enormt og 
han har lært bort alt han vet videre 
til andre i styret i Venner av LIFE. 
Han har en imponerende evne til å 
formidle sin kunnskap! 

I 1998 gav Annfinn ut boka: Gam-
bia - landet ved den gylne flod. 
Boka omhandler mange viktige 
temaer men politisk utvikling, 
økonomi, fiske og andre nærings-
veier får spesiell omtale.

Han har igjennom årenes løp hatt 
utallige prosjekter rundt i lokalm-
iljøet og venner i alle aldre! Alle 
visste når Annfinn var i Gambia 
og det er ikke få ”problemer” Ann-
finn har vært med på å løse! Alt fra  
bryllupskjoler til malariakur. Annfinn  
utviste like stor omsorg for alt han 
engasjerte seg i. Det er mange i 
landsbyen som savner det blide 
fjeset hans og de lurer på når han 
kommer på besøk!

Styret i Venner av LIFE takker nok 
en gang Annfinn for all god hjelp 
og støtte slik at vi kan vi drive sko-
len videre!

For å få fremgang i 
verden må alle kunne 
lese og skrive!

“



Aktuelt | Solnedgang i Gambia

Vakker solnedgang på 
Gambias strender



Søndags ettermiddag samles ofte mange folk på strendene, hvor noen 
prøver å underholde turistene med sine talenter og kanskje i håp om at 
det vanker noen Dalassi.



Aktuelt | Norway kunda

Norway kunda – TO leiligheter 
ferdig!
Endelig er to leiligheter klare for innflytning! Det har vært mye jobb og 
det gjenstår enda mye. Venche og Oddvar er utrolig fornøyde med å ha 
kommet så langt! En stor takk til alle som har kjøpt andeler og gitt gaver! 
Huset skal ha seks leiligheter, men nå blir det en byggepause fordi det er 
tomt for penger. Om du ønsker å gi en gave eller kjøpe andeler i Norway 
kunda kan penger settes inn på konto 1135.06.35523.

Gå gjerne inn på våre facebooksider eller på venneravlife.no for å se alle 
bildene vi har lagt ut fra tomta ble kjøpt frem til i dag.

Her pusses yttervegger. Her støpes ringer til kloakken.



Aktuelt | Norway kunda

Flislagte gulv.

Kloakken lages.

Her legges det opp strøm til to av leilighetene.



Mørtel fylles opp på gårdsplassen.

Toaletter er på plass - Oddvar inspiserer.

 2 leiligheter klare!

Aktuelt | Norway kunda



Vi har stadig nye yngre barn som dukker opp på håndballbanen, 
gjerne sammen med eldre søsken eller naboer. Disse barna er jo så 
herlig nysgjerrige og på lørdager har de egen treningstid. 

Viktig med rekruttering.. 

Håndballspillere skal tidlig 
krøkes

Aktuelt | Håndball



Skolens meny | Mat

Skolens meny
Takket være alle våre faddere så får barna et varmt måltid daglig.
Skolen har en meny med kjøtt eller fisk hver dag.



Benachin | Mat

Ingredienser som brukes til skolens benachin er:
• Fisk
• Grønnsaker
• Paprika
• Løk
• Tomatpure
• Salt og pepper
• Grønnsaksbuljong
• Tørrfisk
• Ris.

Slik tilberedes Benachin:
Rens fisken og vask grønnsakene, del opp paprika, grønnsaker, tør-
rfisk og løk. Stek fisken med varm olje i stekepanna. Bland alt med 
tomatpureen. Stek alt til det er brunt og tilsett vann. La det koke ca. en 
time med salt og pepper. Sett kjelen til side og kok opp risen. Bland 
risen i kjelen og la det stå og koke litt. Så kan retten nytes!

Oppskrift på Benachin
Benachin er en populær gambisk rett. Navnet stammer fra Wolof 
og betyr matlaging i en gryte. Som navnet tilsier, omtrent alt kan 
brukes i en gryte. Dette er Afrikas svar på en god risotto, med fisk. 
Alternativt kan den tilberedes med oksekjøtt.



Grønt og livlig i hagen på 
skolen
Det er stadig nye frukt og grønnsaker i haven på skolen, hvor både 
lærere og elever deltar i arbeidet med å holde den i vekst. Det er jo 
morsomt for både de små barna og jentene på Skill sentret og se at det 
kan vokse og gro i egen jord.



Gi din støtte | Venner av LIFE



Styret:
Formann: Lill Vedal, Tomter Mob: 90 50 00 24  
E-post: lill@venneravlife.no 

Nestformann: Venche Lindmo, Spydeberg Mob: 90 77 78 99  
E-post: venche.lindmo@live.no 

Styremedlem: Turid Gullichsen, Y. Enebakk Mob: 91 75 89 38  
E-post: turid@venneravlife.no 

Styremedlem: Ketil Moen, Rælingen Mob: 92 86 33 08  
E-post: k-spe@online.no

Styremedlem: Heidi Kirkhaug, Horten Mob: 92 27 75 60  
E-post: heikirk@hotmail.com

Redaksjonen:
Elise Stenslet, Ingri Furuly Eriksen og Heidi Kirkhaug  
 
Giro i Norge: 3000 31 44492 | Vipps-nummer: 63682
  
E-post: post@venneravlife.no Web: www.venneravlife.no 

Adressen til barna: REX Nursery School, barnets navn og nummer. 
P.O.Box 3377, Serekunda, The Gambia, West Africa 

Venner av LIFE Postboks 1 - 1805 Tomter

Styret i Venner av LIFE

Er det noe du lurer 
på? Kontakt oss!


