Gambias Venner

Medlemsnyt nr. 45 - juli 2011

Næstformand Vincent Bah og Goodwill Ambasadører
Helle og Dominique
læs mere side 5.

Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil
generalforsamlingen i maj 2012:
Formand: Per Hausmann, Kløvervej 8, 8450 Hammel Tlf. 86 96 32 91
Email adresse: perhaus@fibermail.dk
Næstformand: Hamadi Vincent Bah, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens
Tlf. 64 79 20 24 Email adresse: hb9283@gmail.com
Kasserer: Erling Korsgaard Nielsen, Exnersgade 61, st. tv., 6700 Esbjerg
Tlf. 21 82 20 73 Email adresse: ekn@esenet.dk
Sponsoransvarlig: Tove Schiewe, Arendalsvej 383, 1., 8600 Silkeborg
Tlf. 86 87 04 05 Email adresse: toveschi@tiscali.dk Mobil 21 82 65 63
Sekretær: Jette Sørensen, Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 13 43 69
Email adresse: danasoren@mail.dk
Medlem: Ruthy Søgaard, Søndermarksgade 40, 8643 Ans By Tlf. 86 87 06 30
Email adresse: oluf@fibermail.dk
Heidi Pacchiarini, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens Tlf. 64 79 20 24
Email adresse: heidipac@gmail.com
1. Suppleant: Inga Nielsen Bendorff, Fredensgade 13 A, 6705 Esbjerg Ø.
Tlf. 22 39 25 31 Email adresse: inganb@gmail.com
2. Suppleant: Stehen Andersson, Rechbergweg 2/2, 71083 Herrenberg, Tyskland Tlf.
Email adresse: standers@indiana.edu
Foreningens kontaktpersoner:
Ruthy Søgaard, Søndermarksgade 40, 8643 Ans By. Tlf. 86 87 06 30
Momodou Camara, Charlottemunksvej 20, 3. th., 2400 København NV.
Tlf. 35 82 92 10
Mona Nicolaisen, Egtoften 10, Østrup, 3670 Veksø. Tlf. 46 76 20 25
Anni Andersen, Østermarken 1, Ågerup, 4000 Roskilde. Tlf. 22 18 20 11
John Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved. Tlf. 55 72 63 38
Inga Nielsen Bendorff, Fredensgade 13 A, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 22 39 25 31
Bente Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved. Tlf. 55 72 63 38
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Jette Sørensen, Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 43 69
Ansvarlig for containerforsendelser:
Per Hausmann, Kløvervej 8, 8450 Hammel, tlf. 86 96 32 91 eller Email: perhaus@fibermail.dk
Gambias generalkonsul i Danmark:
Generalkonsul Henrik Specht, c/o ManGo Travel, Nikolajsgade 19, 1068 København K.
Tlf. 40 82 86 77 - eller fax 45 74 45 01
Email: henrikspecht@mail.dk
_____________________________________________________________________
De enkelte artikler i Medlemsnyt behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med
bestyrelsens holdning.
_____________________________________________________________________
Indlevering af stof til næste nummer:
Sidste frist for indlevering af stof til nummeret, der udkommer juni måned 2012 er den 1. maj
2012
til Inga Nielsen Bendorff, Fredensgade 13 A, 6705 Esbjerg Ø.
Email adresse: inganb@gmail.com
___________________________________________________________________
Kontingent:
300,00 for ægtepar, samlevende og firmaer
200,00 for enkeltpersoner og pensionist ægtepar
100,00 for pensionister, førtidspensionister og studerende
_____________________________________________________________________
Udgivet af: Foreningen Gambias Venner:
Ansvarshavende: Inga Nielsen Bendorff, Fredensgade 13 A, 6705 Esbjerg Ø.
Teknisk produktion og layout: LUMA PRINT, Esbjerg.
Gambias Venners hjemmeside findes på: www.gambias-venner.dk
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Flot og vellykket støttekoncert.
Det er svært at få armene ned, efter en rigtig dejlig eftermiddag i Alderslyst Kirke
søndag den 29. maj. Her underholdt to unge internationalt anerkendte
operasangere, Helle og Dominique Moralez i meget velklingende samarbejde med
Silkeborg Mandskor. De sang i en total fyldt kirke, med nogle meget professionelle
og smukke sange.
Selve arrangementet startede med at Ruthy Søgaard, som var primus motor for
afholdelsen af koncerten, bød velkommen og samtidig takkede alle dem, som havde
ydet frivillig arbejdskraft, samt alle dem som havde doneret lysanlæg, mikrofoner,
blomster med mere.
Selvfølgelig lød der også en stor tak til Helle og Dominique Moralez, samt dirigent
Allan Dahl Hansen og Silkeborg Mandskor, som alle optrådte vederlagsfrit denne
eftermiddag.
Koret sang hovedsageligt spirituel og gospel, som de sang med stor og flot klang og
de leverede igen en flot indsats. Det gør de altid, når de har støttet Gambias Venners
arbejde i forbindelse med tidligere afholdte støttekoncerter.
Flere af numrene opførte de sammen med solisterne, som eksempelvis Michaels
Jacksons >> Heal the Wold<<, i til lejligheden velfungerende arrangementer kreeret
af korets dirigent.
Dirigenten indledte koncerten med ”Amazing Grace” en hyldest til Etta Cameron,
som har gjort et stort arbejde for Gambias Venner. Etta Cameron, har optrådt tre
gange for foreningen – uden honorar.
Helle og Dominique indledte koncerten med at fortælle, at de var meget
taknemmelige over, at kunne være med til at gøre en forskel for de fattige børn i
Gambia, ved at kunne hjælpe dem med at komme i skole og dermed give dem en
bedre fremtid.
Flere gange under koncerten
gjorde de to unge mennesker
opmærksom på, hvor vigtigt
det er at hjælpe de fattige i
Gambia.
Det nygifte par optrådte meget
passende med nogle af
popmusikkens kendte
kærlighedssange og duetter,
som de fremførte med en
lidenskab, så man rigtigt kunne
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fornemme amorinerne svæve gennem kirkerummet. Ikke mindst, en gribende
udgave af >>Come What May<<, som de også havde sunget til deres eget bryllup.
Derudover Lionel Richies >>Endless Love<<, >>When You Believe<< af Steven
Schwartz.
De afsluttede en herlig eftermiddag med >>Con Te Partiro (I'll leave with you)<<.
Mikrofonerne blev slukket og Helle og Dominique fik for alvor mulighed for at
udfolde deres stemmepragt og de stod rigtig flot og godt til hinanden, alle
tilhørerne fik virkelig en stor oplevelse.
Det var i det hele taget en dejlig og opløftende eftermiddag, som publikum
kvitterede for med et varmt og stående bifald.
Efter de sidste officielle numre, blev der overrakt blomster til Helle, dirigenten og
kirketjeneren. Helle og Dominique fik en gambiansk træfigur. Samtidig blev de
udnævnt som Goodwill ambassadører for Gambias Venner i form af et diplom, som
blev overrakt af næstformanden Vincent Bah.
Efter et stort bifald, gav Helle og Dominique et ekstra nummer, som de havde sunget
til deres bryllup. Det var meget smukt og rørende, mange havde tårer i øjenkrogen.
Efter et stående bifald, gik de ud i våbenhuset, hvor de personligt sagde farvel og tak
til alle, som havde overværet denne fantastiske koncert.
En flot og storslået koncert som var blevet gjort mulig, takket været et godt
samarbejde mellem foreningens kontaktperson Ruthy Søgaard, Helle og
Dominique Moralez, dirigent Allan Dahl Hansen og Silkeborg Mandskor.

6

PRESSEMEDDELSE
HELLE OG DOMINIQUE MORALEZ UDNÆVNT GOODWILL AMBASSADØRER
FOR ”GAMBIAS VENNER”
Silkeborg – DK (30.maj 2011)Helle og Dominique Moralez blev udnævnt
”Goodwill Ambassadører” for organisationen Gambias Venner efter
velgørenhedskoncerten med Silkeborg Mandskor den 29.maj 2011 i Alderslyst
Kirke.
Gambias Venner repræsentanter Ruthy Søgaard og Hamadi Vincent Bah
overrakte Helle og Dominique Moralez en officiel erklæring fra organisationen og
en håndudskåren træskulptur fra Gambia som et symbol på organisationens
taknemmelighed.
Som Gambias Venners Goodwill Ambassadører vil Helle og Dominique Moralez
repræsentere organisationen officielt på verdensplan og fremme goodwill
foreningen og dens aktiviteter i Gambia.
Helle og Dominique Moralez rejser til Gambia, Afrika, i november 2012 med
Gambias Venner repræsentanter Hamadi Vincent Bah og Heidi Pacchiarini.
Besøget i Gambia i 2012 vil omfatte officielle besøg på skoler og hospitaler på
vegne af Gambias Venner.
Helle og Dominique Moralez mødes med embedsmænd i Gambia i november
2012 med det formål at støtte båndene mellem Gambias Venner og den
afrikanske nation yderligere.
Den udsolgte velgørenhedskoncert den 29.maj 2011 bød på kendte pophits
sunget af Helle og Dominique Moralez, herunder Michael Jacksons ”Heal the
World”, Lionel Richie's ”Endless Love” og Mariah Carey's ”There can be
Miracles”.
Silkeborg Mandskor sang gospelfavoritter som ”When the Saints” og ”Poor Man
Lazarus”. Silkeborg Mandskor sluttede sig til Helle og Dominique Moralez til flere
numre herunder ”I'd like to teach the World to sing (in Perfect Harmony)”,
oprindeligt udført af den britiske popgruppe og Eurovision finalister, The New
Seekers.
Pressekontakt: Gambias Venner Ruthy Søgaard - telefon: 86 87 06 30
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Kort referat generalforsamlingen den 14. maj 2011, afholdt på
plejehjemmet ”Rødegaard”, Skærbækvej 13B, Resenbro, 8600
Silkeborg.
Formanden John Møller bød de fremmødte medlemmer velkommen til den årlige
generalforsamling.
Herefter udbad formanden sig emner som dirigent og foreslog på vegne af
bestyrelsen Knud Erik Andresen (Dres) som dirigent, hvilket blev vedtaget.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet ved udsendelse af brev 12. april fra Silkeborg.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og spurgte om der var nogen
spørgsmål hertil. Det var ikke tilfældet.
Herefter var der en præsentationsrunde af bestyrelsen og de fremmødte
medlemmer.
Dirigenten spurgte om, hvor mange stemmeberettigede medlemmer der var til
stede, hvilket var 26 stemmeberettigede ud af 29 fremmødte.
Herefter blev 2 stemmetæller valgt, Berit Andresen og Marian Ona Petersen, som
sammen med sekretæren Bente Møller stod for optællingen.
Ordet blev herefter givet til formanden, som aflagde sin formandsberetning.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Det var ikke tilfældet,
beretningen godkendt.
Herefter gav dirigenten ordet til kassereren, Heidi Pacchiarini, som gennemgik det
fremlagte regnskab og hun oplyste at der var en påtegning vedr. sponsorkontoen.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til dette. Per Hausmann kom med en
beklagelse, at på grund af sygdom, havde han været skyld i den den store
forsinkelse for afslutning af regnskabet.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Under punktet fastsættelse af kommende års kontingent, meddelte formanden at
man foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
Under punktet indkomne forslag blev ordet givet videre til formanden, som kunne
oplyse at der var kommet to forslag fra bestyrelsen.
På det sidste bestyrelsesmøde drøftede vi muligheden for at hente penge fra
sponsorkontoen til en rejse til Gambia, i november 2011, når der skal betales
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sponsorbørn for 2011/2012.
Vi har hidtil selv betalt vores rejser ifm at få betalt sponsorbørn – og det har vist
sig, at kunne betale sig, da det har været den mest sikre måde, at få klaret det på,
både med hensyn til at få taget foto af børnene og få takkebrev og skoleresultater
med hjem.
Så derfor vil vi fremlægge dette forslag på generalforsamlingen.
Efter lidt debat og opklarende spørgsmål, blev forslaget vedtaget, således at den
fra bestyrelsen der tager ned for at betale skolepengene, kan få sin rejse til
Gambia betalt i efteråret 2011. Aftalen gælder foreløbig kun for skoleåret
2011/2012.
Det blev foreslået at spørge Spies Rejser om at give en gratis rejse til Gambia.
Et andet forslag var at man i forbindelse med støttekoncerten den 29.maj, hvor
Helle og Dominique Moralez skal optræde udnævner dem til goodwill
ambassadører. De er blevet spurgt og har indvilliget i at blive goodwill
ambassadører for Gambias Venner.
Oluf Søgaard fortalte kort om en koncert, hvor de 2 ovennævnte havde optrådt –
og som havde gjort et stort indtryk.
Alle var enige om, at det var en god ide at udnævne de 2 unge mennesker til
ambassadører, da det kan give en positiv virkning for foreningen.
Ruthy Søgaard foreslog, at det bliver offentliggjort ved koncerten den 29.5.2011.
Næste pkt. var valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
John Møller - ønsker ikke genvalg
Bente Møller - ønsker ikke genvalg
Vincent Bah - villig til genvalg
Tove Schiewe - villig til genvalg
Formanden kunne oplyse, at Kirsten Rønhoff Hansen ønsker at trække sig fra
bestyrelsen.
Dirigenten udbad sig forslag til nye medlemmer.
Ruthy Søgaard
Erling Krogsgaard Nielsen
Inga Bendorff Nielsen
Per Hausmann
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Hvor resultatet efter stemmeoptællingen blev, at Erling K. Nielsen fik 23 stemmer,
Per Hausmann fik 20 stemmer, Ruthy Søgaard fik 15 stemmer og Inga Bendorff
fik 14 stemmer (der var en blank stemme). Så de nye medlemmer i bestyrelsen
blev.
Per Hausmann, Erling K. Nielsen og Ruthy Søgaard blev valgt.
Punkt 8 - valg af suppleanter.
På valg:
Momoudou Camara - villig til genvalg
Oluf Søgaard - ønsker ikke genvalg
Der var indkommet et brev fra Steen Anderson, som gerne ville stille op som
suppleant.
Inga Bendorff blev ligeledes foreslået.
Afstemning:
Inga Bendorff, Momodou Camara, Steen Anderson.
Efter optælling af stemmer, blev resultatet at Inga Bendorff fik 24 stemmer, Steen
Anderson fik 18 stemmer og Momodou Camara fik 8 stemmer, så de 2 nye
suppleanter blev
Inga Bendorff og Steen Anderson.
Punkt 9 - valg af ekstern revisor.
Forsætter med KT Revision Vejle ApS. Den nye formand vil give besked herom.
Punkt 10 – valg af 2 interne revisorer.
På valg
Kent Rasmussen - villig til genvalg.
Mogens Weiss Petersen - villig til genvalg.
Begge blev genvalgt.
Revisorsuppleant Inga Thiel - villig til genvalg og hun blev genvalgt.
Punkt 12- eventuelt.
Berit Andresen orienterede om Bijilio Medical Healthcenter, hvor hun oplevede en
dårlig sygdomsbehandling i forbindelse med alvorligt malaria tilfælde.
Dres kunne oplyse at Gogge fra Intergen har 25 års jubilæum på Viborg Hospital
den 25. maj 2011.
Dres kunne også fortælle, at der er udleveret en el-kørestol til en
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multihandicappet ung mand i Gambia.
Herefter blev Årets Gambia Ven prisen uddelt til Preben Møller Rasmussen.
John Møller oplyste, at 2 af vores kontaktpersoner, Ruth Jensen og Erna
Stensbjerg har valgt at trække sig som kontaktpersoner. Erna Stenbjerg pga.
manglede tid til at udføre dette hverv tilfredsstillende. Ruth Jensen pga. helbredet.

Næstformand Vincent Bah holdt en lille takketale for den afgående formand John
Møller og sekretær Bente Møller og overrakte blomster og vin.
Til slut takkede John for en fin deltagelse i generalforsamlingen, samt en tak til
dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.
Ligeledes en stor tak til ”køkkenpersonalet” Pylle, Tove og Ruthy for det gode
traktement.
Næstved den 17. maj 2011
Bente Møller
Sekretær

11

Årets Gambia Ven 2011
Prisen til årets Gambia Ven - indstillet af Per Hausmann, gik til Preben Møller
Rasmussen, der er frivillig hjælper med indsamling af udstyr i det midt- og
østjyske område og pakning af containere til Gambia.
Preben har været med
som hjælper siden starten
af 90èrne, da han var
beskæftiget på det
daværende
arbejdsløshedsprojekt
”Projekt Hammel”. Her
havde foreningen stor
gavn af samarbejdet med
lederne af dette projekt og
de mange unge her.
Da Preben stoppede på Projekt Hammel, fortsatte han som frivillig i Gambias
Venner, sammen med et par andre fra projektet.
Så i år er det faktisk 20 år siden Preben for første gang hjalp til i forbindelse med
indsamling af udstyr og pakning af containere i Gambias venner.
Preben har udført en utrolig stor indsats i årenes løb og er meget vellidt bland de
øvrige frivillige og respekteret for sin indsats. Enkelte ”malaria angreb” har gjort at
han ikke har kunnet yde 100 procent stabil indsats, men disse angreb er blevet
meget færre de seneste år, og har været klar på at yde en indsats når der er
blevet ringet til ham.
Jeg håber Preben har lyst og mod på fortsat at hjælpe Gambias Venner i de
kommende år, for uden hans indsats var vi dårligt stillet i det midt- og østjyske
område.
En rigtig fortjent Årets Gambia Ven 2010 - Preben Møller Rasmussen.
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Placering af skoler, hvor
foreningen har
sponsorbørn.
18 St. Augustines Up Basic
1 Banjulnding Up Basic
2 Glory Baptist Primary School
3 Maahad Sen Sec. School
4 Latrikunda Sabijie Lo Basic
5 Bakau Upper Basic
6 Bakau newtown Up Basic
7 Sunrise nursery and Primary School
8 Kuloro Lo Basic
9 St. John Bosco`s BCS, Sinteth
10 Brikama Upper Basic
11 Latrikunda Yiringana LBS
12 St. Joseph`s Basic Cycle School
13 St. Peter`s Upper Basic
14 Kabafita Lo Basic
15 Serrekunda LBS
16 St. Therese`s Lower Basic
17 Jambaujelly Basic Circle School

19 Busumbala/Farato
20 Sct. Peter`s Heigh School
21 Presentation Upper Basic
22 Sibanor Upper Basic
23 Killy Lower Basic
24 St. James Lo Basic
25 Bakau New Town Lo Basic
26 Campana Lower Basic
27 Banjulnding Lower Basic
28 Tallinding Islamic Institute
29 St. Peter`s Technical Jun. Sen.Sec
30 Muslim Senior Secondary
31 Greater Banjul Upper Basic
32 Buisness Training School
Disse skoler er placeret efter listen fra
januar 2011. Der kan være kommet nye
skoler til og tidligere skoler kan foreningen
være stoppet med. Årsagen kan være, at
eleverne er kommet i en højere klasse.
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Et plejehjems endeligt.
Sidste år besluttede Silkeborg kommune, som et led i en større sparerunde at nedlægge et
antal plejehjem og skoler i kommunen. Heriblandt var Marienlund. Der var naturligvis
mange kritiske røster og protester, men der var ikke noget at gøre. – ”Mit” Marienlund
måtte lade livet.
Det forløbne år er gået med afviklingen.
Beboerne er blevet fordelt på andre
plejehjem, og bygningerne står delvis
tomme tilbage. Der er endnu ikke taget
stilling til, hvad der skal ske med dem.
På grund af mit tilhørsforhold til
plejehjemmet, og fordi man kendte til mit
engagement i Gambias Venner, fik vi
(GV) lov til at være med til at tømme
bygningerne for inventar. Nogle ting var
øremærkede til andre institutioner, men
resten måtte vi tage. Vi lånte en lastbil af
Vognmand Svend Petersen, der altid er
velvillig ved sådanne lejligheder. I 3
dage før tømningen gik Pylle og jeg
rundt på plejehjemmet for at tage de ting
ud, vi kunne bruge og pakke dem
sammen. Om eftermiddagen fredag kom
lastbilen, kørt af en af vore trofaste
chauffører, Henrik, og sammen med det
faste hold – Preben, Niels, Tove, Per,
Pylle ,Oluf og mig selv , lykkedes det på
nogle få timer at få bilen læsset. Herefter
det gik mod Hammel, hvor det hele
skulle læsses af igen og flyttes over i en
container. Der var rigtig mange gode ting: Senge, natborde, kørestole, gode stole,
sygeplejeartikler og meget mere.
Forhåbentlig (og det er jeg sikker på) bliver det til gavn i Gambia.
Alt i alt en god slutning på en ellers vemodig afsked med ”mit gamle hjem”
Ruthy Søgaard
Kontaktperson og bestyrelsesmedlem.
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Vores første tur til Gambia.
Vi er et par fra Esbjerg, der skulle på vores første tur til Gambia. Det var ikke fordi, vi var
helt ukendte med Afrika, vi har nemlig været i både Kenya og Tanzania, men denne gang
skulle vi til Gambia. Inga havde hørt om Gambia fra Jette, bestyrelsesmedlem i Gambias
Venner i Esbjerg.
Vi ankom på Cape Point Hotel kl. 22.00 efter en lang rejse. Der var meget varmt og fugtigt
og det skulle vi lige vænne sig til.
Cape Point Hotel er et dejligt hotel med havet til den ene side og et pulserende liv med
handel og gode restauranter, til den anden side lige uden for hoveddøren.
Den næste dag, da vi skulle til informationsmøde på Bungalow Beach, oplevede vi en helt
ny og overvældende verden med bl.a. taxachauffører, der ville have os til at bruge deres
taxa, guider der ville sælge os ture, samt boder der ville sælge alt mellem himmel og jord.
Alle var interesseret i en god handel, hvilket vi følte var påtrængende. Det tog os et par
dage at finde ud af, hvordan tingene fungerede og hvordan man sagde nej så
gambianerne forstod det.
På hotellet mødte vi en ung mand ved navn Abdou, som blev vores faste lokale guide. Vi
var på tur ned i det lokale marked og nede på den lokale havn for se, at der blev landet
fisk. Her sad kvinderne på en omvendt plastik spand og rensede dem, derefter blev nogle
fisk tørret og røget. Det var utrolige dårlige arbejdsforhold.
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Vi var også med Abdou hjemme og besøge hans mor og søskende, for at se hvordan de
boede. Det var vel nærmest hvad vi kalder slum, uden strøm og vand. Overalt blev vi
alligevel mødt af smilende og venlige mennesker.
Abdou tog os med ned for at se ”Charlie den venlige krokodille” og det var meget specielt
at kunne røre ved en levende krokodille. Vi besøgte ved samme lejlighed et spændende
museum om Gambia.
Vi var også på en tur til Banjul hvor vi besøgte det store marked. Det føltes en smule
utrygt at gå rundt på markedet, da nogen forsøgte at stjæle vores vandflaske ud af
hånden på os. ”Gambia experience ” som de siger.
Vi var så heldige at møde Vincent (næstformand i Gambias Venner) dernede efter en
uge. Han hjalp/vejledte os med gode oplelvelser.
På en af turene besøgte vi en skole, den samme som vores sponsorbarn går på. Vi kunne
kende ham ud fra billederne. Det var dejligt at hilse på ham, selv om han var syg efter
malaria.
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På skolen var forholdene langt fra danske normer. Der var mange i klasserne, men
alligevel var der ro og orden. Den disciplin vi oplevede, findes ikke i danske skoler og det
gav stof til eftertanke, hvilket vi talte meget om bagefter.
Vi besøgte kvindehospitalet i Sukuta. Det var en stor oplevelse, at se hvordan de klarede
sig. Der var mangel på alt! I det ene rum stod sengene tæt og der var overfyldt med børn
der havde malaria, plus voksne der var med dem. I det andet rum lå fødende kvinder på
kun plastik madrasser, med et stofforhæng imellem dem. Vi hørte ikke så meget som en
lyd fra dem, selv mens de fødte (ikke som den fødegang herhjemme, hvor jeg har
arbejdet).
De fødende havde selv et stykke stof med til at komme barnet i, når de havde født. Hvor
er vi forkælede herhjemme.
Vi havde bare lyst til at hjælpe alle de mennesker vi mødte. Nøden er så stor, at den skal
opleves, for at man rigtig forstår det. Vi følte os ydmyge over, at være så heldige som vi
er.
Vi besøgte et andet hospital hvor forholdene var noget bedre. Der kunne dog stadig
bruges hjælp i form af udstyr osv..
Vi var på en tur med vores rejseselskab, til George Town. Her føltes det som om, de var
endnu mere fattige end det vi havde set hidtil. På vejen dertil besøgte vi en landsby, hvor
vi fik indblik i deres hverdag. Igen stod vi med lysten til at redde hele verden.
Turen ind til George Town indeholdt en sejltur på Gambiafloden, hvor man skulle kunne
se flodheste og krokodiller. Vi så nu ikke nogen af delene, men til gengæld løb vi tør for
brændstof og måtte ligge for anker et pat timer i buller mørke, indtil der kom en båd med
benzin. Det var en af de oplevelser der hører med til at besøge Gambia.
Vi var også på besøg på øen Kunta Kinta, tidligere James Island, hvor slaverne for 150 år
siden blev solgt som slaver til Amerika. Det var nok det sted hvor vi oplevede at børnene
tiggede mest. Igen var der en ufattelig fattigdom, men glade syngende børn. Vandflasker
var i høj kurs her og det var lige før de blev rykket ud af hænderne på os.
Til trods for de er så fattige, fik vi aldrig stjålet noget på turen til Gambia, vi fik til gengæld
en masse dejlige smil.
Alt i alt en kæmpe oplevelse. Inga og Erling fra Esbjerg.
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Strikkede tæpper fra Lolland til kvindeprojekter i Gambia.
Som mange andre Afrikanske lande, så har Gambia også startet en masse gode
kvindeprojekter, som vi har haft fornøjelsen af at besøge under vores ophold i
februar/december 2010.
Vi havde i oktober måned 2010, pakket en container, som ankom til Gambia et par dage
efter vi var ankommet til landet. I den container var der bl.a. en masse strikkede tæpper
og lidt stikket babytøj, som var produceret på Lolland, af 3 strikkeklubber. Her mødes
pensionister (damer) mødes en gang om ugen, for at hygge sig med kaffe og strikkepinde.
Flere af disse damer går i genbrugsbutikker og køber/får gamle sweaters, som de trævler
op, for at strikke tæpper til Gambia.
Vi har besøgt flere af disse klubber og har fortalt om vores arbejde i Gambia. Vi har også
taget billeder, når vi har delt ”deres” tæpper ud til bl.a. kvindeprojekter i Gambia. Det har
skabt stor glæde hos damerne på Lolland og har bevirket, at de har fået mere lyst til at
bruge strikkepindene. Det er jo dejligt, at ældre kvinder i Danmark, kan hjælpe yngre
kvinder i Gambia og på denne måde få dobbelt glæde ud af det.
Et af de største kvindeprojekter vi besøgte under vores ophold, var Bafrow kvindeprojekt.
Her var der en rigtig god kvindelig leder, som havde sat en masse gode projekter i gang.
Her kan nævnes bageri, hvor de bagte brød af mel, som de selv havde kværnet. De
fremstillede vitaminpulver, sæbe, batik og havde en systue, hvor de fremstillede duge, tøj
m.m. Alt hvad de producerede blev solgt til fordel for kvideprojektet. De penge, som kom
ind, blev brugt til en lille løn til kvinderne, som arbejdede på projektet. Der var også
oplæring i at føre regnskab og alm. husholdning.
Til centeret var der også tilknyttet en lille klinik, her blev kvinderne oplært i hygiejne og
sundhedslære.
Meget af undervisningen foregik på deres stammesprog ”mandinga”, da de fleste af de
kvinder, som arbejdede på centeret, ikke havde gået i skole og derfor ikke kunne
tale/læse Engelsk. I øvrigt var de fleste af kvinder gift og havde børn. Det er rigtig godt for
dem at lære et håndværk, som kan gøre dem uafhængige af deres mænd. Ifølge deres
religion/tradition betragter mændene kvinderne, som deres private ejendom og
tjenestepiger.
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Vi havde en del strikkede tæpper og babytøj med på dette besøg, hvilket gjorde stor
lykke. Der er mange i Danmark som ikke mener, at der er brug for varme tæpper i
Gambia. I vinterperioden kan det blive meget køligt om natten, især inde i landet og
gambianerne tager ikke tøjet af, når de skal sove, da de fleste ikke har noget, som de kan
tage over sig for natten.
Et andet kvindeprojekt, som vi besøgte, var et gartneri i Abuko. Her blev kvinderne
oplært af folk fra Taiwan i at dyrke mange slags grøntsager til videresalg. Også her gik det
ud på at lære gifte kvinder et redskab til at blive mere selvstændige. Her havde vi også
tæpper med fra Lolland.
På en 3-dages tur til Georgetown, var vi indlogeret på et center, som hørte under den
eneste kostskole i Gambia. Dette center blev ledet efter den samme koncept, som de 2
andre projekter, som vi har beskrevet. Her var der flere værelser, som blev lejet ud, eller
brugt når de havde nye projekter i gang.
Her havde vi ikke nogle
tæpper med, da vi havde
valgt at tage med den
lokale bus og derfor ikke
kunne havde så meget
bagage med. Vi fik dog
givet en lille baby i bussen,
en dejlig hjemmestrikke
hue og taget foto af ham.
Da vi var der, blev en masse
gifte kvinder oplært i
forskellige håndarbejder,
som at strikke, hækle og
lave batik.
Dejligt at se, at man satser på at få kvinderne sat i gang med forskellige håndværk, da det
er dem, som landet kan få meget gavn af.
Bente og John Møller, kontaktpersoner.
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Tidligere formand fyldte 70 år.
Foreningens formand, John Møller, Næstved, der stoppede i bestyrelsen i forbindelse med
generalforsamlingen den 14. maj 2011 i Resenbro, fyldte den 9. april 2011, 70 år og dagen
blev fejret ved en reception i Logens lokaler i Næstved.
John blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 1999 på Bakken og ved den
efterfølgende konstituering blev han valgt som næstformand.
Siden generalforsamlingen 2000 i Ebeltoft har John været foreningens formand og gjort
en stor indsats for at fastholde foreningens position som NGO i Gambia.
John har fået depot øst op at stå i Næstved, således at der her indsamles udstyr fra det
østlige Danmark og det er her pakningen af container foregår. John har ligeledes fået et
rigtig godt samarbejde med Nødhjælpsdepotet i Næstved op at stå og her har man pakket
flere containere med diverse udstyr til Gambia og ligeledes også pakket
nødhjælpscontainere til Gambia.
John har mange gange været i Gambia med sin hustru Bente, som også var med i
bestyrelsen, men nu ligeledes udtrådt af bestyrelsen, og her har de altid benyttet
lejligheden til at komme rundt og besøge mange af de skoler, klinikker m.m. som
foreningen støtter.
Samtidig benyttede John sig af muligheden for selv at være med til at dele ud af de ting
som foreningen havde sendt i container til Gambia, for at følge udstyret på den sidste tur
ud til modtagerne.
I sit civile erhverv har John været selvstændig tømmermester og det har betydet at han
også har måttet ud og hjælpe som tømrer bl.a. på Banjulnding skolen under sine ophold i
Gambia, for at få det sidste på plads med hensyn til færdiggørelsen af skolebygningen på
skolen og ligeledes foreningens depot i Kanifing, har nydt godt af Johns hjælpsomhed og
ekspertise.
John og Bente har sagt ja til at forsætte som kontaktpersoner og ligeledes fortsat være med
til at indsamle udstyr og pakke containere i Næstved området.
Bestyrelsen
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Bliv sponsor for et barn i Gambia
Vi har brug for nye sponsorer til de børn som sponsoransvarlig har stående på venteliste
og problemet er steget utrolig meget de seneste år, hvor mange gambianere har lidt under
de stigende omkostninger og lønninger som ikke er fulgt med op.
Tove Schiewe har mange børn, som mangler en sponsor med virkning fra 2011/2012.
Det betyder, at rigtig mange gambianere har store problemer med at skaffe penge til skolegang for deres børn. Den eneste mulighed for mange er nu at finde en sponsor, for at deres
børn kan starte i skolen eller fortsætte med skolegangen.
Derudover har klimaforandringerne været en medvirkende årsag til at høsten til tider ikke
har været tilstrækkelig til at opfylde gambianernes behov for føde til såvel mennesker
som dyr.
Men turismen(selv om den er faldende) skaber dog mange jobs. Turisterne er med til at
forbedre forholdene for den meninge gambianer. Det sker bl.a. når man siger ja til at
sponsere et barns skolegang.
Det kommende skoleår 2011/2012 som starter i september, vil helt sikkert bringe mange nye
ansøgninger om støtte og vi må så prøve at se, hvor meget vi i fællesskab kan gøre ved problemet.
Vi må håbe på en rigtig god turistsæson 2011/2012, for det plejer at give mange nye
medlemmer og sponsorer. Det er jo lidt lettere at forholde sig til problemerne, når man ved
selvsyn har oplevet dem og man vil dermed også være villig til at hjælpe.
Men dem som tager på ferietur til Gambia og oplever landet og problemerne med at få
finansieret børnenes skolegang, må man samtidig råde til forsigtighed og ikke lade sig rive
med og love at sponsere den første, der kommer og beder om sponsorstøtte.
Det være sig tjenere, gartnere, vagtfolk og andet personale på hoteller samt taxichauffører.
De har alle et rimeligt job og er ikke altid dem der har størst behov for støtte. De får jo
hver uge nye muligheder for at få hjælp, ekstra drikkepenge mm fra de skiftende turister,
der ankommer til Gambia.
Får man lyst til at hjælpe et barn til en skolegang, så er det bedre at kontakte foreningen
efter endt ferie og så modtage et af dem, som er blevet henvist til foreningen af de skoler
i Gambia, hvor foreningen sponserer børn og som dermed er blevet tjekket om behovet
er reelt og rimeligt.
Betaling af skolepengene i Gambia klares af medlemmer af den danske bestyrelse på ferie i
Gambia og vil ske i samarbejde med Søsterforeningens medlemmer.
Tove Schiewe er klar til at modtage besked fra jer, hvis du/I ønsker at blive sponsor eller kender
nogen, der gerne vil høre mere om sponsorskaber eller sponsere et barn.
Tove Schiewe kan træffes på tlf 86870405, mobil 21826563, mail toveschi@tiscali.dk
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Medlemskontingent 2011
Medlemskontingentet har stor betydning for foreningens arbejde med at hjælpe i
Gambia.
Kontingentet bliver opkrævet i april måned hvert år.

Kontingentet for 2011:
For ægtepar, samlevende og firmaer kr. 300
For enkeltpersoner og pensionistægtepar kr. 200
For pensionister, førtidspensionister og studerende kr. 100
Vi håber på at modtage mange nye indbetalinger fra forhåbentlig mange nye medlemmer
idet kommende år. Her kan alle nuværende medlemmer og sponsorer være med til at
forbedre dette, ved at lave PR for foreningen og dens virke i Gambia.
Medlemmerne og deres kontingent samt ikke mindst interesse for at hjælpe
gambianerne i Gambia, er noget der skal til for at skabe en slagkraftig forening, hvis virke
kan ses.
Husk at meddele adresseændringer til kassereren!

Kom Nødhjælpen i forkøbet, bliv sponsor for et barn i Gambia
Børns uddannelse er den bedste sikring af en
god fremtid for Gambia.

Foreningens Kasser:
Erling Korsgaard Nielsen,
Exnersgade 61 st.tv.
6700 Esbjerg
Tlf. 21 82 20 73
Mail adresse:ekn@esenet.dk
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Letter of Appreciation
23.06.2011

Annoncer i Medlemsnyt.

People of the Gambia are very much
grateful for the continuous generosity
of the donated items that are been
distributed in the Gambia by the Danish
Gambia Friendship Association
(Gambias-Venner)

Bliv annoncør i Medlemsnyt, der
pt. Udkommer 1 gang årligt i juni
måned og støt på den måde
foreningens arbejde i Gambia.

All the seven regions are beneficiaries
of the medical, educational, and
household items respectively. The
beneficiaries include the fire and flood
victims, refugees and the vulnerable
members of the society in the Gambia
and the sub-region of Cassamance in
Senegal. Through social welfare
vulnerable children, cripples, blind and
deaf persons and all form of disables.
Therefore, on behalf of the Gambians
we as Gambian society members wish
to thank the people of Denmark and the
sister society in particular who have
contributed by all means to the success
of the Gambian people and beyond.
Chairman of the sister: Amadou Bah
Vice Chairman and container
administrator: Ousman
Ousman Dampha

Oplaget ligger på omkring 800 stk.
pr gang og Medlemsnyt tilsendes
alle foreningens medlemmer og
sponsorer.
Prisen for annonce pr. gang:
1/2 side koster kr. 400
1/1 side koster kr. 800
Henvendelse angående annonce
bedes rettet til:
Inga Nielsen Bendorff
Fredensgade 13 A
6705 Esbjerg ø
inganb@gmail.com
tlf.: 22 39 25 31
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