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Fadderbrev|Gambia 2018

Brev fra Gambia veteranene 
Ingeborg og Roar
Vår 29 ende reise til Gambia var preget av en viss spenning, vi 
skulle være der i 8 uker og vi skulle bo på Rex Nursery School. Vi 
som tidligere alltid har bodd på hotell var meget spente på hvordan 
dette ville bli!

Det ble et mer gambisk levesett enn vi hadde regnet med. Hyppig fravær 
av strøm og vann gjorde at vi måtte bruke gambiske metoder for dusjing 
og vasking. En spesiell men morsom erfaring og vi trivdes faktisk med 
det! 



Fadderbrev | Gambia 2018

Siden vi fikk bo i skolens leilighet skulle vi hjelpe til med diverse  
arbeidsoppgaver. Min mann Roar hjalp Oddvar med snekring, beising 
og maling av krakker og stoler. Det ble et nytt tak over utekjøkkenet og 
doene fikk nye tak innvendig. 

Venche og jeg jobbet oss igjennom gaver fra sponsorer og vi fikk delt ut 
til lærere, vaktmestere og nattevakter. Det er en stor jobb å sortere og 
dele ut alle gavene. Kirken og sykehuset fikk også gaver.

Vi ble veldig godt tatt vare på av alle de på skolen og det gjorde dette til 
en flott opplevelse for oss.

Vi vil veldig gjerne komme tilbake igjen til neste år.

Takk for oss!
Ingeborg og Roar



Rex Nursery School|Utdeling av gaver

Utdeling av gaver
Alle fadderne hadde med seg gaver til sitt fadderbarn.  Alle som fikk 
gave fra fadderen fikk også en sekk med ris og en kanne med olje. 
Da har de mat i ca. en mnd. Det er veldig rørende å se hvor stor pris 
de setter på gavene de får.



Til sammen ble det gitt bort 22 sekker med ris og 22 kanner med olje! 
Ikke ofte det er så mange familier som får, så givergleden er stor for 
tiden!

Containeren vi sender hver høst blir pakket om til gaveposer til barna 
som faddere fikk være med på å dele ut. Det er et gledelig syn å se alle 
de glade barna gå med hver sin pose!

Takk til alle som har gitt!

Rex Nursery School|Utdeling av gaver



Bidrag|Gave fra Nederland

Trær i gave fra Nederland
I februar fikk skolen kontakt med et nederlandsk ektepar som 
driver hjelp til selvhjelp i Gambia. Ekteparet har i mange år reist 
til landet for å lære gambierne hvordan de kan lage fiskegarn for å 
kunne fange sin egen fisk og hvordan man planter og steller trær 
og grønnsaker. 

De ble med på en omvisning på skolen og de ble imponert over hvor  
velholdt og fint det er på skolen! De ønsket å donere 12 frukt trær til  
skolen, noe vi tok imot med stor glede og takknemlighet!

Trærne er plantet og de blir stelt og passet godt på, de vokser godt og 
det vil bli gøy å kunne høste sine egne sitroner og lime! Ekteparet gav 
også skolen 2500 dalassi og litt ekstra plaster til sykestua!

Tusen takk til Arina og Nico van der Zwan



Reise|Faddertur 2019

Faddertur 2019
Vi setter opp ny tur med faddere 25. januar- 8. februar 2019. Heng 
deg på og bli med på en flott tur med mange fine opplevelse og 
inntrykk! Ikke minst deilig sol og varme i kalde januar!

Vi har hovedsakelig fokus på fadderbarn og deres familier på skolen, 
men vi drar også på håndballkamp, besøker Norway Kunda, Venche og 
Oddvars hus, krokkodilleparken og diverse andre utflukter herlige Gam-
bia har å by på! Vi lager et program og tar litt på sparket underveis! Man 
kan være med på noe eller alt, det er opp til en selv! 

Det er allerede mange faddere som har bestilt tur så book allerede nå 
om du skal være med!

Vi bor som vi pleier på Cape Point hotell i Baku. For booking se  
www.ving.se eller ring Ving Norge 088 88 om det føles enklere. For mer 
informajon se vår facebookside eller hjemmeside www.venneravlife.no. 
Kontakt gjerne en av oss i styret ved spørsmål, vi finner svar på alt du 
måtte lure på angående Gambia og reisen.



Norway Kunda|Leilighet for enslige mødre

Venche og Oddvars 
hjertesak! 
Nå er fire leiligheter helt ferdig og alle er bebodd. Ny leietagere er 
lærer Haddy Jobe med sin datter Awa på 6 år. og lærer Baba med 
sin familie Begge ansatt på Rex Nursery School. 

Damene ville gjerne ha en mann i huset som kunne passe på og dette 
fungerer kjempebra! Det er laget egne utekjøkkener bak hver leilighet og 
alle trives veldig godt!



Nå gjenstår to leiligheter før hele 
prosjektet kan ferdigstilles! Det 
er mangel på penger som gjør at  
jobbingen stopper opp så nå  
samles de siste kronene inn for å 
endelig kunne bli ferdig! 

Bli gjerne med og kjøp en andel! 
Andeler kjøpes ved å sette inn 
penger på konto 1135 06 35523. 
Alle bidrag, store som små, mottas 
med stor takknemlighet!

Foto: Vaktmesterfamilien.

Foto: Haddy Jobe med  
datteren Awa



Aktuelt | Plastposer forbudt

Plastposter FORBUDT!
I Gambia og mange andre Afrikanske land er det nå forbudt å 
bruke plastposer! De har for lenge siden skjønt hvor stort problem  
plasten forårsaker og har gjort noe med det.

Istedenfor plastposene bruker de papirposer, pappesker eller en fin pose 
av et slags tynt stoffmateriale som er gjenvinnbart! Det er ikke med alt 
Afrika ligger etter i utviklingen :)

Foto: En pose kan brukes til så mangt!



Takk til Piece of Cake!

Takk til Willy’s Markiser

Jentene i Piece of cake har 
hatt overskudd i sin 
elevbredift også dette året 
og de har gitt pengene til 
Venner av LIFE! 

I år ble det hele 1 854 kr! 
Dobbelt så mye som året 
før, veldig bra jenter! 

Tusen takk Maria, Karen, 
Adele og Helene!

Willy har i 8 år sponset Venner av LIFE med brevark, konvolutter og 
giroblanketter!

En stor takk til Willy som sparer oss for denne utgiften slik at vi kan 
benytte pengene våre til skolens mange utgifter!

Bidrag| Vi takker



Fadderfest 2018| Vi inviterer

Vi har gleden av å invitere alle til fest i Spydeberg lørdag  
29. september kl. 19.00. Vi drømmer oss tilbake til de afrikanske 
trakter og fyller Fjellheim med Afrikas spennende dufter og farger! 
Vi har god musikk, god mat og godt drikke! Vi samler så mange vi 
kan for fest og moro og håper at alle vi kjenner vil komme!

Storsalen pyntes med Gambias farger og dufter og vi håper vi klarer å 
gjenskape noe av den gode stemningen vi har når vi samles i Gambia!
Det blir anledning til å kjøpe god mat og drikke både med og uten alkohol 
og det vil bli live musikk utover kvelden! Vi lover en avslappet og god 
stemning! Venner av LIFE har fått innvilget skjenkebevilling i anledning 
festen og det vil derfor ikke være mulig å ta med medbrakt.

VI INVITERER



Fadderfest 2018| Vi inviterer

Om det er behov for overnatting kan man booke Knapstad motell,  
Spydeberg veien 2 i Spydeberg. Tlf: 90852312. Dette er ca 2-3 km unna 
så kort vei. De som vil kan ligge på systua til Venche, da må man ha 
med madrass og sovepose. Er det behov for kjøring til og fra tog eller  
overnatting vil det være flere som er kjørbare og gjerne kjører!

Dette er en god anledning til å ha en hyggelig kveld og samtidig støtte en 
god sak! Alt overskudd går direkte til vårt arbeid med skolen i Gambia.
Bindene påmelding til kontonr 3000.31.44492 og merk betalingen med 
FEST. Påmeldingsfrist er 16. september, men vi tar i mot i siste liten 
gjester også! 

Send en melding på telefon til en av oss i styret, på facebook, på mail 
post@venneravlife.no eller betal inn på konto med tydelig navn på de 
som skal delta.

Inngangsbilletten koster 250,- pr person. 

Festens adresse:
Fjellheim kulturhus
Stasjonsgata 35
1820 Spydeberg



Mat | Pannekaker

Mel
Sukker

Bakepulver
Olje
Vann

Smakstilsetning

Pannekaker på Gambisk vis
Hver fredag stekes det ca. 400 pannekaker på skolen!

Man blander alt sammen til en røre, en passe mengde av hver  
ingrediens. For å gjøre oppskriften litt mer norsk så lag  
pannekakerøra med litt salt og egg i stedet for smakstilsetning. 
Pannekakene formes som boller og stekes i frityrolje!



Styret:
Formann: Lill Vedal, Kristiansand 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
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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

SKAL DU FLYTTE?
Vi får stadig post i retur fordi faddere har flyttet. Gi gjerne beskjed 
om flytting til oss, da spares vi for mye ekstra arbeid. Send enkelt en  
melding til en av styre-medlemmene, på facebook eller på mail.



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


