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NYTT TAK PÅ SKILL SENTERET.

To glade karer! Ja, nå vart'n glad!

Nytt tak
Gambia 2019

Når regntiden er på sitt værste går det hardt utover alle bygninger.
Vi har over en lang periode sett at dette taket trengte å fornyes for
å forhindre store vannskader i fremtiden. Når det først regner i
Gambia så regner det MYE og på kort tid kan alt bli ødelagt!
Selve takskifet ble utført av innleide arbeidere og ble gjennomført
på fire dager! Her ble det hamret og banket av glade menn med
caps og flip flops! Plutselig kom det et par briller seilende ned og
andre ting man ikke forventet fra oven men det hele kom vel i
havn uten problemer eller ulykker!

Utskiftningen av gesimsen har Oddvar og Roar stått for! For noen
arbeidsjern de to er! Man må nesten ha vært tilstedet for å virkelig
forstå hvor mye jobb dette var! De har lakket og spikret, skjært og
målt og med ca 40 varmegrader i skyggen er dette ganske
imponerende av to middelaldrene herrer! Vi ble slitne bare av å se
på!

Full konsentrasjon
på alle kanter!



Venner fra Holland

Våre venner fra Holland!
Arina og Nico van der Zwan donerte 12 frukttrær til skolen.
Ekteparet har i en årrekke besøkt Gambia med et mål om å
hjelpe innbyggerne med å utnytte de ressursene som finnes der
de bor. Ved å donere fiskegarn har Nico lært opp mennene til å
fange mat til sin familie. Nico har brukt mange timer på å lage
garn og lære bort teknikken.

Arina kjøper vesker og andre håndlagede verk som hun selger
hjemme i Holland med fortjeneste. På den måten får de inn
ekstra penger som de igjen bruker på å hjelpe Gambierne. I
tillegg kjøper de inn frø og frukttrær som de donerer til de som
kan trenge det mest. På den måten kan de dyrke frem noe som
kan hjelpe i fremtiden. Har man et frukttre i Gambia kan man
tjene noen kroner på å selge frukten.

Gave til skolen!

Arina er en veldig dyktig maler! I fjor
malte hun et flott maleri som hun
aksjonerte bort til inntekt for vår
skole i Gambia! 300 euro fikk vi i gave
i tillegg til frø til grønnsakshagen med
ferdig tilpassede potter laget av
plastflasker samt smertestillende og
termometere.

Blant frøene er det melon, agurk,
aubergine og salat. Vaktmesteren fikk
en nøye opplæring om hvordan han
skulle gå frem for best resultat og vi
vil følge spent med!

Dette maleriet ble
auksjonert bort for
268 euro i Holland!

Gambia 2019



At Gambia skulle bli mitt første møte med Afrika
hadde jeg aldri tenkt. Et bitte lite land som åler
seg som en meitemark inn fra vestkysten av
Afrika. Med Senegal på alle kanter og ei elv på
midten. Kan man feriere der?
Ja, man kan feriere der. Og nå tenker jeg tilbake
og reflekterer, og her er noen av inntrykkene:

Med unntak av kjempeflotte strender, er det ikke naturen som har
brent seg fast i minnet, men folket! Et av verdens mest fattige
land, som i 22 år har hatt en leder som har samlet til seg og sitt.
Han ble avsatt i januar 2017, men tømte like godt statskassen og
tok det med seg da han dro. Nå har de ny leder, og folket tror og
håper på bedre tider. Men de er realistiske og sier” it Will take
time”.

Fadderbrev fra Sigrun Gjønnes

Kvinnene bærer tungt. Ikke bare fysisk. Mange bærer ansvaret for
store barneflokker og storfamilier. Vi møtte dem på vei til
markedet – med gedigent lass på hodet, et barn på ryggen, og en
bag i hver hånd. Jeg fatter ikke hvordan de klarer det. Mariana,
som vi møtte på stranda, bar et fruktfat på hodet mens hun
samtidig løftet på plass og bandt fast sin 4 mnd. gamle baby på
ryggen. – For en balansekunst! Kanskje du skal prøve? – Hent
fruktfatet, sett det på hodet, og. Men, jeg anbefaler ikke at du
utfører forsøket med krystall fat og levende barn. Bruk noe du ikke
er redd for.
I Gambia reparerer de biler. Endeløse oppsamlingsplasser, som
vi lett kunne forvekslet med” bilopphøggerier”. Men de mekker og
skrur. Og hvis man trenger å reparere under bilen – hvorfor ikke
like godt velte den over på siden og sette den på høykant? (rakk
ikke å ta bilde). Det må da være en mye bedre arbeidsstilling enn
slik vi gjør det hos oss?!

Fadderbrev
Gambia 2019



De ba oss om å hjelpe. Medbrakte klær, baller og leker fra Norge
ble tatt imot med takk og begeistring. Men det føles som en dråpe
i havet. Skal aldri glemme ansiktet til den funksjonshemmede
gutten på ferja da Solbjørg la 100 dalasi (ca.17kr) i hånda hans.
Ansiktet nærmest eksploderte i et eneste stort smil!

Når noen spør; Hva ønsker du deg til jul eller
bursdag? Er svaret stadig oftere: Jeg vet
ikke...kommer ikke på noe. Gambiere vet hva
de ønsker seg. Barna ba oss om”
sweets” (kjærlighet på pinne), baller og penger
til å gå på skole. Voksne kunne ønske seg
sekker med ris. Pappaen til Solbjørgs

fadderbarn sa da han fikk en 50 kilos sekk med ris som han la på
tvers bak på mopeden;” I´m a happy father!” En vanlig
månedslønn kan være på vel 2000 dalasi, og en sekk ris – som
varer ca. 1 mnd. Til en storfamilie koster ca. 1000. Hva om vi
måtte kjøpe poteter for halve månedslønna vår?!
Det nytter å hjelpe. Det var imponerende
å møte elever og ansatte på Rex nursery
school. Oddvar og Venche Lindmo har lagt
ned mye av sitt liv der i rundt 30 år. Her går
ca. 800 elever fra førskole til yrkesfag.
Barna trives så godt på skolen at de vil ikke
hjem på ettermiddagen. Noe å tenke på for norske barn og unge.
Takket være vårt fantastiske reisefølge, Sverre og Mary Bjørnstad,
som hadde sin 12. tur til Gambia, og som har mange bekjente, ble
turen et møte med de lokale. Vi var på flere besøk hvor vi fikk se
hvordan storfamilier bodde og levde sine liv. På ett” tun” var det 23
barn … tror vi ... Å telle antall barn var ikke så helt enkelt. En av
fedrene sa han hadde 8 barn. Da vi tok familiebilde sto det
unektelig 9 barn der. Vi fant etter hvert svaret: Blant de 9 var det
ett tvillingpar. Vi telte antall barn. Han telte antall fødsler. Det er
vanskelig for oss å skjønne hvordan så mange mennesker kan”
huses” og oppfostres under” ett tak”. Men det er imponerende og
forbilledlig å se hvordan de tar seg av hverandre.



Jeg kan ikke huske at vi så unger som slåss eller
kranglet. Livet er et samarbeidsprosjekt. Det er
vanskelig for oss å skjønne hvordan så mange
mennesker kan” huses” og oppfostres under” ett
tak”. Men det er imponerende og forbilledlig å se
hvordan de tar seg av hverandre. Jeg kan ikke
huske at vi så unger som slåss eller kranglet. Livet

er et samarbeidsprosjekt.
Det er vanskelig for oss å skjønne hvordan så mange mennesker
kan” huses” og oppfostres under” ett tak”. Men det er

imponerende og forbilledlig å se hvordan de
tar seg av hverandre. Jeg kan ikke huske at vi
så unger som slåss eller kranglet. Livet er et
samarbeidsprosjekt.
Da vi kjørte til flyplassen holdt de på å grave
en grøft langs hovedveien for å legge en
ledning. Ikke en gravemaskin var å se, men

en endeløs rekke av muskuløse karer gravde med hakke og
spade. En dag tidligere så vi en skokk karer som fylte en lastebil

med sand – for hånd med spade. Det var ingen
liten bil heller. – Antar den kunne være på rundt
10-12 tonn. Det slår meg som en kontrast til Norge
hvor vi effektiviserer ved å overflødig gjøre
menneskelig arbeidskraft. Gambiere er gjestfrie.
Siste uka ble vi invitert til ”Gambian dish” hjemme
hos mor til Ole, guiden og altmuligmannen vår. En
matte ble lagt ut over stuegolvet og vi ble servert

festmat av ypperste klasse. Vi satt på golvet og spiste av to store
fat. Nasjonalretten” domoda” var godt krydret med chili. Ja, det er

mulig å feriere i Gambia. Og det anbefales.
Man blir på en måte litt” kalibrert” og utfordret
på å justere” normalen”. Det lever folk andre
steder på kloden enn her hos oss.
Teksten er forkortet.



Rett før jul ble lekeplassen flyttet til ved siden av fotballbanen.

En stor søppelhaug måtte fjernes og dette ble utført med
håndkraft. Det ble trillet bort hundrevis av trillebårlass med
gammelt søppel og det hele ble gjort på en dag!

Et stort fint gjerde skiller hagen og lekeplassen og alt har blitt malt
i fine, friske farger!

Barna har veldig stor glede av glede av lekeapparatene og de vil
nesten ikke hjem etter skolen er slutt.

Ny lekeplass!
Lekeplass

Gambia 2019



Fadderbrev

Dette er min første tur til Gambia, skal være med Lill for å besøke
skoleprosjektet hun driver, førskolen Rex Nursery School.
Samtidig skal vi unner oss litt ferie denne gangen.
Turen går fra 22.11.18 til 29.11.18, vi reiser med Ving til
Stockholm. På flyplassen i Banjul står Lamin og venter på oss, Lill
sin faste sjåfør. Hovedveien til Bakau er tett av trafikk og lange
køer.
Bilene i Gambia bærer tydelig preg av at det ikke gjennomføres
EU-kontroller. Lamins bil var mildt sagt godt slitt, så i en dump på
veien kom plutselig panseret rett til værs mot frontruta.
Ruta holdt og Lamin fikk stoppet bilen uten at det skjedde noen
skade,heldigvis. På grunn av kø og mye trafikk, kjørte vi mange
bakveier.vi snodde oss gjennom humpete, støvete, svingete og
trange gater, langs hus som var satt opp av både lecablokker og
blikkplater. Det var tydelig et fattig land.
Vi sjekket inn på Cape Point hotell hvor vi fikk en grei leilighet,
med veranda og utsikt rett ved stranda. Nydelig vær og godt
badevann i sjøen. Vi fikk oss en liten tur på stranda hver dag og
lunchen på Calypso bar, like ved croccodille dammen, var en
hyggelig plass med god mat.
Vi fikk jo også med oss litt av livet rundt hotellet. Vi var ute og
spiste på forskjellige restauranter og besøkte et par lokale pubber
i litt trange og mørke strøk. Noen restauranter hadde levende
musikk, litt sånn reggie og dans.
En kveld var det levende musikk på en pub like ved hotellet og da
var det veldig mange mennesker som var ute og danset i gatene.
Et besøk på fiskemarkedet var artig.En ung mann viste oss rundt
der, og en annen mann satt og vevde fine løpere i veikanten i et
veikryss.

Gambia 2019
Reisebrev fra Kari Gjelle



Skolebesøket var en god opplevelse, et kjempefint anlegg med
310 elever i alderen 4 - 6 år. 26 ansatte derav 14 lærere, alle
lærte å lese å skrive og når de sluttet var de i stand til å skrive
setninger og å lese, før de gikk over i offentlig skole.
Organisasjonen støtter også elevene i fire år i offentlig skole. Det
er mange barn i Gambia som ikke går på skole, de har ikke
penger til skoleavgiften og uniformer. Når Rex tar inn nye elever
ligger de kø utenfor for å få komme inn å begynne der. Alt dekkes
av fadderpenger, for 1000 kr i året får de gratis skole, to uniformer
når de begynner og et varmt måltid mat før de går hjem, hver dag.
De har fått så god start i opplæringen på Rex at de klarer seg
veldig bra i skolegangen videre. Alle var blide og fornøyde, de
sang og klappet og viste hva de kunne når vi besøkte
klasserommene. Det var et stort uteområde med mange
lekeapparater og sitte grupper. Når de skulle spise sto de på lang
rekke og fikk utlevert en tallerken med mat, satt og spiste, vasket
skjeen sin i ei bøtte og leverte tilbake.
Det var også en yrkesskole del hvor 10 - 15 større elever lærte å
sy, pluss matte og økonomi for å kunne starte sitt eget etterhvert.
De var ute i læretid og kom tilbake og fikk diplom for å ha
gjennomført skolen. De lærte også å plante grønnsaker.
Et hus med tre leiligheter var satt opp hvor av 2 av dem var til
enslige mødre. Jeg fikk også møte Wenche og Oddvar (venner av
Lill) som jobber på skolen helt gratis gjennom vinteren og gjør en
kjempe jobb, han som vaktmester rep og vedlikehold og hun
administrativt.
De to har også satt opp et mødre- hjem med flere leiligheter til
enslige mødre, de betaler bare litt for å bo der, for de jobber på
skolen. Jeg tror det er et av de mest idealistiske prosjekt jeg har
besøkt, alle fadderpenger går til fadderbarna, investeringer og
vedlikeholdsmaterialer kommer fra andre givere.



Det var fire nye fadderbarn som kom med sine mødre og besøkte
oss på skolen. De fikk en sekk med ris og en kanne med olje.
Etterpå kjørte vi dem hjem og fikk se hvordan de bodde. Min
Lamin på 10 år bodde i et familiehus, dvs at de hadde en liten
stue og en plass å sove i et felles tun. Hun hadde 5 barn, Lamin
på 10 var eldst. Mannen kjørte drosje, noe det var alt for mange
av, så inntekten var minimal. Lamin fikk en forball og noen
småting, moren fikk en pose med klær. Et besøk på
prematurfødestua på sykehuset i Banjul, var veldig interessant.
Strikkeklubben i Spydeberg hadde strikket luer og tepper som vi
delte ut til de nyfødte.

Tusen takk for en flott tur med nye
opplevelser, hilsen Kari Kjelle



Økning av fadderkontingent
Fra i år økes fadderkontingenten til 1000,- pr fadderskap. Det er
noen år siden vi sist økte og nå var det ingen vei utenom. Det
har blitt dyrere å leve i Gambia og andre utgifter som strøm og
vann er vesentlig høyere enn bare for noen år siden. Til gjengjeld
er tilgangen på strøm og vann mye bedre og strømbrudd
forekommer sjeldent.
Vi har hvert år mye utgifter på vedlikehold på skolen. Klimaet i
landet gjør at alt utvendig og til dels innvendig utstyr må skiftes
ut hvert år. Ved å øke kontingenten vil alle de ansatte på skolen
få høyere lønn og dermed få en bedre hverdag for seg og sine.
Vi kan fortsette å ha en fin og veldrevet skole og gi barn i
Gambia en solid start til videre utdannelse.Vi håper alle dere
faddere vil være med oss videre og vi er veldig takknemlige for
hver eneste en av dere som hjelper oss ved å ha et fadderbarn
på skolen vår!

Styret i Venner av LIFE.

Reisebrev
Fadderkontigenten



Tidlig i fjor tok Lill med seg en rockering til skolen og utfordret alle
de ansatte på skolen til å legge seg i selen for å lære seg å
rocke! På festen med de ansatte i januar arrangerte Lill en
konkurranse. Beste mann og beste kvinne kunne vinne en sekk
med ris og en kanne med olje! Noen hadde virkelig tatt
utfordringen på alvor med mye trening, eller kanskje det ligger
mer naturlig for enkelte?

ROCKERINGKONKURANSE

Vinnerne ble nattevakt Tamba og lærer Therese! Stor glede og mye moro!

Gambia 2019
Roceringkonkuranse



Chicken Yassa
Oppskrift

Chicken Yassa!

Marinade:
1 dl peanøtt olje
eller soya olje.
8 ss. sitronsaft.
8 ss. hvitvinseddik.
2 stk. laurbærblad.
2 ss. dijonsennep.
3 ss. soyasaus.
1 stk. finhakket
grønn eller rød chili.

Ingredienser:
1 kylling,
6 kyllinglår,
1 kg rent kyllingkjøtt eller fisk.
4 gulrøtter.
50 g snittebønner eller aspargesbønner.
1 boks hermetiske kikerter.
2 ss. rosiner.
2 løk.4 hvitløk.
1 boks hermetiske kikerter.
2 ss. rosiner.
2 løk.
4 hvitløk.

Denne retten serveres ofte i Gambia. Ofte blir det brukt fisk men
ved spesielle anledninger brukes kylling. Man kan skjære kjøttet i
biter eller partert hel kylling. Denne oppskriften er til ca. 4
personer. Slik gjør du: Del kyllingen i 8 serveringsstykker eller del
opp kyllingkjøttet i biter. Finhakk løk og hvitløk. Bland sammen alle
ingrediensene til marinaden og legg i kylling og løk.
Mariner i minst en time og gjerne over natten.
Legg kyllingen i en smurt ildfast form, dryss litt ekstra
paprikapulver over kyllingen hvis ønskelig.
Sett formen midt i ovnen ved 200 grader i ca. 30 minutter eller til
kyllingen er gjennomstekt. Ha løk, marinade og buljong i en kjele
og la det putre på svak varme mens kyllingen steker. Smak til med
sukker og kanskje mer krydder. Del opp grønnsakene i passe
store biter og legg dem i sausen de siste minuttene av koketiden.



Tilbered couscous eller ris som anvist på pakken.
Vend inn kikertene og rosinene. Anrett couscousen på et
stort fat eller på tallerkener og lag en liten grop i midten.
Legg på kyllingstykker, løksaus og grønnsaker. Server gjerne
med brød til! Nam, nam, velbekommet!
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Besøk gjerne på www.venneravlife.no eller vår
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