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Bagsidefoto: Et sponsorbarn i Sintet siger
tak for en sække ris. Foto af Inga
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Referat af Gambias Venners ordinære generalforsamling
Lørdag 09.MAJ.2021 kl. 13:00.
Sted: Solbakkevej 71, 4700 Næstved
Tilstede: Formand Inga Bendorff, næstformand Momodou Camara, og sponsoransvarlig Jette Sørensen. Kasserer Steen
Andersson deltog fra sin bopæl i Tyskland via
Zoom. Sekretær Helle Jørgensen er af personlige grunde udtrådt af bestyrelsen.
Derudover deltog 6 menige medlemmer.

3. Formandens beretning.
Velkommen til generalforsamlingen. Jeg har
kun været formand siden den 29.august
2020.
Den sidste generalforsamling blev holdt sent
på året, da den blev udskudt flere gange pga.
Covid-19.

stand ved Foreningernes dag i Esbjerg og har Jeg har været i kontakt med Bent Michael
ikke deltaget ved Pan Afrika festival i Aarhus. Nielsen, der er formand for foreningen
Ingeniører uden grænser (IUG) og Roskilde
Det har heller ikke været en muligt at
Rotary Club. Han fortalte om de store
komme ud og samle penge ind til myggenet.
muligheder der er i at samarbejde om proEj heller har det været muligt at vise vores
jekter. IUG vil gerne høre fra os når vi besøgt
film om, hvor vigtige myggenet er i Gambia.
det område vi vil støtte i fremtiden og når vi
Jeg har derfor søgt Y’s Mans Club, om penge har en konkret plan.
til myggenet. De har doneret 2.000 kr.
Bestyrelsen har efterfølgende valgt, at vi
Fra Home ejendomsmægler har vi fået 500
fremover laver lokalforankring i Sami
kr.
Madaina. Jette, en person fra vor
søsterforeningen, plus mig selv vil besøge
Resten af de 5200 kr. der er kommet ind er
Sami Madina når vi kommer til Gambia.
fra private donationer.
Indkøb og uddeling af myggenet sker når vi
kommer til Gambia den 18. maj.
Vi har igennem CISU og i samarbejde med
Radboud Universitet i Holland, deltaget i en
Covid-19 undersøgelse vedrørende
Covid-19’s påvirkning af medlemsorganisationerne.

Dagsorden ifølge vedtægternes §6:
1. Valg af dirigent.
Det eneste forslag var John Møller, som blev
enstemmigt valgt.
2. Valg af stemmetællere.
Et forslag om to stemmetællerer blandt de
menige medlemmer blev enstemmigt vedtaget. Stemmetællererne kom aldrig i brug da
alle senere forslag blev enstemmigt
vedtaget.

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for deres
arbejde for foreningen.
Jeg vil også sende en stor tak til Erling, der
ikke kunne komme i dag pga. et nyopereret
knæ . Han er en uvurderlig hjælp med alt, lige
fra lister, mailadresser og ansøgninger til Kulturstyrelsen.

CISU vil bruger denne viden som en løftestang i deres forhold til udenrigsministeriet. Det skaber bedre vilkår for
os medlemmer.
Gambias Venner har deltaget i CISU’s foto
konkurrence om 10.000 kr. Vi vandt
desværre ikke.

Sami Madina har ingen strømforsyning.
Dette er måske et projekt for et samarbejde
med IUG. Bent rejser til Gambia i uge 43-44,
hvor der er indvielse af en overdækket
torvehal.
Dette projekt er startet af to danske sygeplejersker. Det hedder ”Nurses Gambia
Project” og handler om at forbedre
livsbetingelserne for beboerne i landsbyen
Pirang i Gambia. Hidtil er der blevet udført
opgaver med at forbedre vandforsyningen
og etableringen af en mindre sundhedsklinik.
Derudover er der også etableret 60 nyttehaver af 160 m2. Herfra kan beboerne forsyne
sig med grønsager.

Han har også holdt styr på alle indbetalingerne, når vi har lavet indsamlinger til ris og
myggenet.

Fra Kulturstyrelsen modtog vi 27. jan. i år et
De har nu fået en overproduktion af
meget forsinket svar på vor ansøgning om
støtte angående driftstilskud i 2020. Vi skulle grønsager, som de ønsker at sælge. De havde
derfor et stort ønske om en torvehal.
have haft svar i oktober 2020.

Foreningens aktiviteter har været lukket ned
pga. Covid-19 i godt et år. Det har derfor ikke
været muligt at rejse til Gambia for at betale
skolebørnene. Ligeledes har vi ikke haft en

Vi fik bevilliget 48.215,69 kr. for 2020. De
undskylder, at de pga. Covid-19 har haft
travlt med hjælpepakkerne til erhvervslivet.
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Roskilde Rotary har gået ind i projektet og
søgt 100.000kr til en overdækket torvehal.
Det er den Bent skal til indvielse af.
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Han besøger også Janjanbureh (George
Town) og skriver, at det kunne være
spændende at se Sami Madina hvis han når
det.
Dorte Lindegaard Madsen fra IUG, som står
for energi projekter, oplyser at vi selv skal
søge penge f.eks. ved Rotary, CISU, Familie
Fonden, eller andre. IUG vil da bistå med
teknisk viden.

arbejde. Gambia har brug for Jer netop nu,
endnu mere end før, - sagde han.
Jeg er blevet kontaktet af flere medlemmer
som gerne vil donerer mere, hvis det kan
trækkes fra i skat. Ifølge skatteforvaltningen,
er vi en skattefri forening, der

ikke lever op til de kriterier der er, for at
komme på listen hos skat. Der skal være
mindst 100 givere om året og de skal hver
DMR-U har fået nyt navn iår. Det hedder nu
giver mindst 200 kr. Der skal være en egenCKU ”Center for Kristelig Udviklings arbejde”. kapital på 150.000 kr. og mindst 300
medlemmer. Dette er blot 3 af de 12 punkter,
Ansøgningsfristen til en container er 30 ausom de forlanger.
gust. Momodou har påtaget sig det store
arbejde det er, at søge en container igennem Vi valgte at lave en ny indsamling af ris, da
Genbrug til Syd.
nøden stadig er stor lige nu i Gambia.
Vi besøger som ovenfor nævnt Sami Madina
sidst i maj. Da ved vi mere om deres ønsker
og behov, når vi søger om midler til en container.

Vi har samlet ca. 21.200 kr. ind til ris. Dette er
superdejligt. Sidst gjorde søsterforeningen et
kæmpe stykke arbejde, med at finde de
mennesker, der trængte mest til hjælp. Det
takker vi for og håber på, at de igen vil bruge
deres tid og kræfter på at hjælpe.

Der er i to omgange sendt 4 kasser operationsinstrumenter, som alle er rigtig svære at
skaffe i Gambia, fra Sydvestjysk sygehus - og Ialt 22 sække ris er på forhånd øremærket til
yderlige 2 kasser andet hospitals
sponsorbørn. Hvoraf de 19 skal til Sintet.
udstyr fra privathospitalet Hamlet (værdi
knap 40.000 kr.).

Risene vil blive delt ud fra depotet i Kanifing
sidst i maj, når Jette og jeg er i Gambia. Vi vil
gøre dette i samarbejde med søsterVi har søgt Spies om at donere en rejse for to
foreningen, som står for indkøb og transport.
personer. Rejen ville vi udlodde i en konkurrence på vor hjemmeside. De sagde nej tak,
Inga Bendorff, formand.
da Spies er økonomisk hårdt presset lige nu.
Vi har lavet flyers til uddeling for at få flere
sponsorer.

Den sponsoransvarlige Jette Sørensen
beretter følgende:

Jeg har talt med Generalkonsul Henrik
Det var meningen at to personer skulle rejse
Specht. Han roste bestyrelsen i Gambias Ventil Gambia i November 2020 for at betale
ner for vores indsats. - I gør et flot stykke
foreningens sponsorbørn. Pgr, af Corona situ5

ationen var det ikke muligt
og rejsen blev udsat til januar/februar 2021.
Søsterforeningen havde november kontaktet
skolerne og meddelt at betalingen ville blive
forsinket. Det var dog stadig ikke muligt at
rejse i januar/februar og det blev overvejet
om søsterforeningen skulle påtage sig opgaven. Imidlertid er Inga og jeg nu fuldt vaccineret så vi tager til Gambia her i maj for at
betale børnene. Det har været en misforståelse i Gambia at vor tidligere formand Vincent Hamadi Bah stadig er formand for Gambias Venner.
Det er derfor også nødvendigt vi kommer
derned og viser ansigt, Foreningen har for
tiden 86 børn. Vi har mistet en del børn siden
sidste år. Nogle har skiftet skole og nogle har
stoppet efter 12 klasse. Der er også nye
tilkomne. Vi både mistet sponsorer og fået
nye sponsorer. Det sidste er vi selvfølgelig
glade for.

skolepengene i oktober/november 2020 som
sædvanligt. Dette vil først ske ved vort besøg i
slutningen af denne måned (maj 2021). b)
Vort bidrag på ca 50.000 kr. fra kulturstyrelsen blev først bevilget og betalt i 2021.

5. Fastlæggelse af det kommende års
medlemskontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent
på kr. 100 per person og kr. 300 for firmaer
blev enstemmigt vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende medlemmer blev foreslået: Steen
Andersson (genopstiller), Momodou Camara
(genopstiller). De blev begge valgt enstemBørnene har gået i skole under coronaen men
migt.
med restriktioner siden åbningen i oktober
Bestyrelsen består herefter af Inga Bendorff,
2020. De har båret masker og der har været
Steen Anderssson (genvalgt), Momodou
holdt afstand. Eleverne har været delt op i
Camara (genvalgt), Jette Sørensen, Ditte
grupper fordelt på ugedage eller på forNoesgaard (har orlov),, og Ivar Christensen
middag/eftermiddag afhængig af skolerne.
(midlertidig medlem af bestyrelsen for Ditte
Jette Sørensen
Noesgaard).
4. Kassereren fremlægger det reviderede
regnskab.

8. Valg af suppleanter.

Følgende to menige medlemmer blev foresDet reviderede regnskab blev gennemgået.
lået: Stine Kolmos og Sona Camara. De blev
Kassereren påpegede at regnskabet for 2020
begge valgt enstemmigt.
var meget atypisk af to grunde. a) På grund af
Covid-19 har det været muligt at betale
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Ris uddeling

9. Valg af ekstern revisor.
Bestyrelsens forslag om uændret ekstern
revisor blev enstemmigt vedtaget.
10. Eventuelt.
Mødet blev hævet ca. 15:00.

næstformand: Momodou Camara,
kasserer: Steen Andersson, sponsoransvarlig:
Jette Sørensen, bestyrelsesmedlem: Ditte
Noesgaard, midlertidig bestyrelsesmedlem:
Ivar Christensen. Sekretær vil blive bestemt
på næste bestyrelsesmøde.

Senere konstituerede bestyrelsen sig som
følger: Formand: Inga Bendorff,

Bliv sponsor for et barn i Gambia.
Børnehave - 6 klasse koster 500 kr.
7.-9. klasse koster 600 kr.
Unge fra 10.-12. klasse koster 800 kr. om året (gymnasium)
Sponsoransvarlig: Jette Sørensen tlf.28 51 43 69
sponsor@gambias-venner.dk
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Stor Tak til alle de søde
mennesker der har doneret
penge til ris.
Den 21. maj var vi ude at købe ris i Gambia
for de 22.000 kr. vi havde indsamlet ind i
Danmark. Med os var Sanusi Camara fra
søsterforeningen. Det blev ialt til 95 sække
ris. De sidste 20 sække ris blev købt i Sintet,
så vi på den måde støttede lokalsamfundet i
Sintet og sparede transporten.
Dagen efter delte vi ris ud fra depotet.
Søsterforeningen hjalp med alt og de havde
lavet en liste over de frugt- og
nøddesælgere, der trængte mest.
Det var en rigtig dejlig oplevelse. Kanimang
Camara fra Søsterforeningen og jeg holdte
en kort tale for kvinderne, hvorefter vi bad
en bøn. De sluttede af med at klappe og
udtrykte deres taknemlighed ved at danse
og takke mange gange. De havde så meget
brug for hjælpen.

Om aftenen kom 4 kvinder til vores hotel for
at takke for risene De havde fundet ud af, at
Jette og jeg kom med pengene til risene. Det
var en dejligt overraskelse, og meget
rørende.
Da vi lavede indsamlingen i Danmark, kunne
man øremærke en sæk ris til sit sponsorbarn, hvis man havde lyst. Det var der 23
søde mennesker der havde gjort. 3 sponsorbørn modtog ris på depotet i Kanefing og
20 sponsorbørn i landsbyen Sintet.
Da vi var i Sintet for at betale børnene var
det et stort kaos af børn vi skulle holde styr
på med hensyn til covid-19. Derfor aftalte vi,
at de børn der havde fået doneret en sæk
ris, fik en seddel i hånden. Når skolebetalingen var klaret, kunne de gå over til vores
hjælper og få en sæk ris udleveret. Både
børn og voksne var meget overrasket og
taknemlige for hjælpen med ris.
-Inga
8

Udstyr og materialer til hospitaller og klinikker

Tak for alle donationerne til at skaffe en ny
blodprocentmåler!
Da Gambias Venner besøgte Sukuta Health Centre i juni måned 2021, var personalet meget
ulykkelige over at deres apparat til at måle blodprocenten på akut indlagte børn var gået i
stykker.
Apparatet er et vigtigt redskab til at stille en diagnose.
Da hospitalet stod i en akut situation valgte jeg at lægge ud med mine private penge for at
skaffe et nyt apparat og strips,
Efterfølgende har jeg så fået indsamlet de 3000 kr., som det kostede, ved hjælp fra sponsorer, familie og venner.

Stor tak til Sydvestjysk sygehus
også, som igen har doneret til
Gambias Venner.

Tusind tak for hjælpen.
-Inga Bendorff.

Denne gang er det de fineste
operationsinstrumenter, som vi er
meget taknemlige for, da det er
en stor mangelvare i Gambia.

Gambias Venner har fået doneret
hospitalsudstyr fra Privathospitalet
Danmark i Charlottenlund. D. 20.01.21. blev
kasserne afleveret på Serrekunda General
Hospital.
Den administrerende direktør var meget
glad og fortalte, at de virkelig havde brug for
det.
At de d.19 januar faktisk stod og manglede
operationshandsker, så han var utrolig glad
for timingen.
Vi har igen her i august 2021 fået flere
kasser med materialer, som operationshuer, mundbind, dragter mm der også
bliver sendt i løbet af de kommende
måneder. Vi siger tak tusind tak til
Privathospitalet Danmark.
9
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Et enkelt barn var syg, mens vi var på skolen og han skulle så møde på depotet
senere. Efterfølgende har han skiftet skole pga. medicinsk behandling og det har
vi sagt ja til.

SPONSORREJSE 2021
af Jette Sørensen

Vi fik betalt næsten alle foreningens børn, men syv børn var flyttet til andre skole,
blevet gift eller startet med at tage kørekort. En enkelt var rejst til udlandet. Sponsorer til disse børn har sagt ja til at støtte et nyt barn og tak for det.

Efter at være fuldt vaccineret kunne jeg endelig tage til Gambia for at betale sponsorbørnene efter ½ års forsinkelse. Med på turen havde jeg Inga Bendorff.
Denne gang var det dog meget anderledes. Vi havde masser af håndsprit, masker,
visir og afspærringsbånd med pga. corona restriktioner og for at passe på os selv. Vi
blev også scannet og fik målt temperatur på enkelte skoler, men på de fleste skoler
var det nok med maske og brug af håndsprit. Mens vi var i Gambia, var der kun 32
tilfælde af corona. I den tid coronaen har været i Gambia har der været under 200
tilfælde.
Da vi kom derned, fandt vi ud af, hvor vigtigt det var, at vi var fysisk tilstede. Der var
mange spørgsmål og megen usikkerhed pga. corona situationen. Inga
skulle også præsenteres, som foreningens nye formand.
Når vi var på skolerne, var der en
markant forandring fra de andre år,
børnene holdt afstand, også de små,
som normalt står i en rand omkring
os og vil holde i hånd. Det var meget
underligt og også lidt svært for mig at
opleve. Jeg skulle bremse mig selv i at
tage børnene i hånden eller løfte
dem op. Jeg syntes ikke, at børnene
så dårligere ud end tidligere.
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Også et måde at have "kontor" på, når vi er
ude at betale

Email og adresseændring
Har du skiftet adresse eller email, vil vi rigtig gerne have en meddelelse herom.
kasserer@gambias-venner.dk

Bliv annoncør i medlemsnyt der
udkommer en gang årligt.

Artikler til næste
medlemsnyt

En ½ side koster 400 kr. i sort/hvid og 500
kr. i farve
En 1 side koster 800 kr. i sort/hvid og 1000
kr i farve
Bagsiden forhandles.
webmaster@gambias-venner.dk

Indlevering til næste nummer til
Momodou Camara
Tlf. 28 78 06 35,
momodou@gambia.dk
Sidste frist 1. maj 2022
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Sami Madina

Byen har et kæmpe behov for en ny brøndboring. Sundhedscenteret havde en brønd og
vandtank, men grundvandet var sunket pga.
tørken. Sundhedscenteret havde brug for en
større tank og solceller på vandtanken. Solcellerne på sundhedsklinikkens tag var heller
ikke tilstrækkelige til det behov de havde. Der
hvor sygeplejersken sov var der stegende
hedt. Der var ingen vifte i loftet eller udluftning.
Da vi gik ud fra sundhedsklinikken sang og

De omkringliggende 50 små landsbyer var
tilknyttet samme sundhedscenter. Så der var
rigeligt at se til.

Under vores ophold i maj, besøgte vi Sami
Madina. Landsbyen ligger godt 4 timers kørsel fra hovedstaden Banjul inde i Gambias
nordlige del.
Jette, Akali fra søsterforeningen, og jeg blev
godt modtaget af byens overhoved kl.6,45
om morgenen. Dette var efter aftale, da det
bliver over 40 graders varme til middag. Byen
var utrolig tør og meget fattig. Byens største
problem er at deres brønde er tørret ud. Der
er således intet rent vand. De må derfor drikke vand fra floden og det blev de syge af. Vi
blev vist rundt i byen af meget venlige indbyggere.

inventar og medicinsk udstyr. Faner/vifter i
loftet havde de virkelig brug for i den
stegende hede. Vi talte med en overkørt sygeplejerske, som fortalte hun havde været på
arbejde i 3 døgn, pga. underbemanding. Der
var simpelthen ikke andre til at tage over.

Sygeplejersken var meget frustreret over at
hun måtte sende de fødende videre og at de
var nødt til at gå 7 km for at få hjælp til deres
fødsel på grund stedets mangel på vand.

dansede kvinderne udenfor for os. Det var
meget rørende.
Vi gik videre til deres køkkenhaver, hvor alt
også var visnet pga. vandmangel. Brønden
ved køkkenhaverne var 50 m dyb men var
også udtørret.
Vi besøgte også skolen. Børnene fik et godt
måltid mad hver middag tilberedt af en stolt
madmor. Vi forsatte rundt i byen, alt var bare
så fattigt.

Vi besøgte deres sundhedsklinik i fine
bygninger, men de manglede næsten alt
13
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Til sidst holdt vi et møde med hele landsbyen,
hvor vi fortalte hvem vi var og de fortalte om
landsbyen. Vi optog 2 nye sponsorbørn fra
byen.

Tak til alle der har doneret
penge til myggenet.

Inden vi kørte delte vi 44 myggenet ud.
Kvinderne var også her meget velorganiseret,
de fandt lynhurtig vores målgruppe, nemlig
de gravide og de kvinder med børn under 2.
år.

Der blev købt myggenet på markedet i
Banjul for de indsamlede 5.200 kr.

De kvinder der var så heldige at få et myggenet blev meget glade.
-Inga

Kaur Minor

Besøg på sundhedsklinikken Kaur Minor i det
nordlige Gambia. Der var fine bygninger men
meget tomt indvendig, de havde dog en ambulance.

Malaria er stadig den hyppigste dødsårsag i Gambia og et stort problem.

Det blev til 104 myggenet, til en god pris
og af den bedste kvalitet.

vi 44 myggenet ud, også her var
kvinderne utrolig velorganiseret, stor
respekt til dem. De hjalp os også med at
finde vores målgruppe igen de gravide
og dem med børn under 2 år. Kvinderne
blev meget lykkelige for myggenettene.
- 5 myggenet gik til deres
sundhedsklinik.
- Inga

Vi valgte at fordele dem lidt denne gang,
Landsbyen Sintet fik 50 stk. Kvinderne
her var meget velorganiserede. Formanden for kvinderne hjalp os med at finde
vores målgruppe nemlig de gravide og de
der havde børn under to år.
De blev meget glade for at vi havde
myggenet med.
Under vores besøg i Sami Madina delte

medicin mm. Han viste os stolt deres medicin
skab, der var så stort at man kunne gå ind i
det, men der var næsten kun tomme hylder.
De manglede virkelig alt.

En gang om måneden kom der en øjenlæge
fra Farefenja og opererede patienter for grå
stær.

Klinikken havde ca. tre fødsler om dagen.
Men der var ikke senge, så de fødende havde
ikke mulighed for at hvile sig efter fødslen.
Efter en god rundvisning og en dejlig snak
Deres chef/ jordemoder Bully Ceesay viste
gav vi dem 10 myggenet, mundbind, sprit og
os rundt, her manglede de også alt, fra invengummihandsker.
tar, varmelamper til nyfødte, rulleborde,
senge, sengeborde, underlag, instrumenter, -Inga
15
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Traktorprojektet i Sintet:

COVID-19 Situation i Gambia
af Momodou Camara

af overskuddet.
Lige nu bruges traktoren til at grave en furer i
jorden til en vandledning. Alle husene i
landsbyen får derved vand lagt ind.
Det foregår ved at Kemo ”pløjer en furer”.
Derefter kommer der vand i for at blødgøre
jorden. Den næste dag graver alle mændene
Dette projekt er nok det bedste der er sket for fra landsbyen med håndkraft. Der er også
landsbyen Sintet, når man tænker på hjælp til købt en vandtank, som er betalt af overskuddet fra traktoren.
selvhjælp.
Traktoren udlejes hele tiden gennem den
ansvarshavende Kemo, der også er chauffør.
Han får 10 % af det indtjente beløb for sit
arbejde og ansvar, og resten bliver sat i banken i Serrekunda, hvor der er en komite, der
styrer pengene. Der har været nogle små reparationer på traktoren der alle er blevet betalt

Landsbyen betaler selv for det resterende til
vandprojektet.
Kultivatorerne bliver ikke brugt så meget
mere, efter de har fået traktoren.
COVID-19 Test Center ved Independent Staium I Bakau, Her bliver man registreret og
testet.

-Inga

IT-centeret i Sintet:
dog ingen i Sintet.
Det er stadig den samme lærer som underviser på IT-centeret og han har valgt også at bo
der, for at spare penge på en vagtmand. Han
var en stor hjælp under betalingen af sponsorbørnene især med at få børnene til at
blive bag ved Covid-19 markeringen.

IT-centeret bliver stadig flittigt brugt. Grundet Covid-19 er der dog et mindre antal børn
og børnene kommer i små grupper. Gambia
havde i juni måned 32 tilfælde af Covid-19,

Der har tidligere været forsøgt indbrud ved
bagdøren, hvor vinduet blev knus. Det er nu
repareret med stålstænger.

Det sidste halvandet år har verdenen oplevet
en pandemi, der ikke er set før i denne kaliber. Livet er vendt op og ned og er blevet
vanskelig for rigtig mange mennesker. Gambia er ikke en undtagelse og fattigdommen er
steget gevaldigt de seneste to år. Tidligere
hvor man har haft råd til morgenmad, frokost
og aftensmad, har man nu kun råd til ét
måltid om dagen i de fleste hjem. Dette er en
meget sørgelig situation og der kan gå flere
år, før de enkeltes økonomi bliver stabil igen.

bevis på, at pandemien eksisterer i samfundet. I medlemsbrevet nr. 54 beskrev vi
hvordan folk i rejse og turistbranchen
mistede job eller kunder grundet manglende
turister. Dette er stadig tilfældet, sevom turisterne så småt er begyndt at rejse til Gambia
igen. Effekten af dette ser vi nok først i
starten af det nye år.
Man skal være opmærksom på følgende
forholdsregler hvis man planlægger besøg i
landet:

Der er meget delte meninger om Covid-19 og
Først og fremmest skal man være
dens fatale udfald. Men de daglige dødstal er
opmærksom på de Danske

-Inga
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sundhedsmyndigheders rejsevejledning
omkring landet.
Der kræves en PCR test inden indrejse i
landet. Derudover skal alle rejsende betale et
lufthavnsgebyr på enten 20$ eller 1000
dalasis. Dette beløb betales også ved udrejse
af landet.

isolation. Der er dog mange der ikke
respektere dette. Derfor er det vigtigt at tage
nogle forholdsregler. Det Gambianske
testsystem tillader ikke at man bliver indenfor
i 9 dage, efter det positive test svar. Derfor
skal man hurtigst mulig kontakte sin forsikring
og sit flyselskab for at få ændret billetten.
Efter de 9 dage, kan man igen blive testet og
Ved udrejse skal man have en gyldig PCR- test
krydse fingre for et negativt resultat.
som tjekkes op til flere gange i lufthaven og
inden boarding på flyet. Sundhedsministeriet Statistikken er ikke retvisende, da der kun
( Ministry of Health/MoH) i Gambia har for
findes to reelle test steder i landet. De er
nyligt oprettet en online platform for
begge placeret i hovedstaden og målrettet til
rejsende, således at man kan få adgang til
rejsende. Det dog muligt at blive testet på
sine testresultater ligesom vi kender det
hospitalet i Banjul, som er en pode-klinik, i
herhjemme. Man skal dog først betale 2500
tilfælde af at man har symptomer.
dalasis for sin test, i den nærmeste Ecobank
Man hører om mange dødsfald med få dages
og derefter er der mulighed for at tage PCRsygdom. Det har højst sandsynligt noget at
test på et af de 2 test steder i hele landet,
gøre med COVID-19. Men grundet manglende
hhv. i Brusubi turntable eller Independent
viden og manglende testfaciliteter, bliver det
stadium i Bakau. Her skal du vise bank kvitterikke opdaget i tide og det kan have fatale
ingen inden du bliver testet. I løbet af 24 - 48
følger.
timer kan man downloade sit testresultat fra
Der findes ingen steder i Gambia hvor man
https://resultsmoh.gm.
fremstiller ilt. Dette er en meget vital mangelHvis man bliver testet positiv, skal man gå i
vare og hospitalerne importere ilt flasker fra
udlandet. I nogle tilfælde mangler der iltflasker til livstruende operationer. I andre tilfælde
er dette grunden til at operationerne ender
alvorligt. For nyligt meddelte ministeriet, at
der er planer om at oprette et iltanlæg i
Edward Francis Small Teaching Hospital
(EFSTH) i Banjul, Ndemban Clinic i Bijiloo og
Bansang Hospital i provinsen, hvilket er en
glædelig nyhed.

19

Nyt fra Gambia
Daglig prisstigning i basale råvarer

Kartoffel 1 kg: er nu D50
Landet har de seneste måneder oplevet 1kg. Øksekød og ben er D300,
en daglig stigning i priserne på basale
Bøf 1 kg. er D350
fødevarer som: ris, sukker, løg, fisk, vege- 1 stk. Bonga fisk D20
Lokalt brød Tapalapa og Senfurr:
D7- D10

tabilsk madolie og palmeolie - en situation, der vækker bekymring og frustration Et lav lønnet arbejder tjener
blandt mange især markedshandlere og ca. D1500 til D2000
forbrugerne.
Pris exemplar:
Afhængigt af kvaliteten og typen af ris er
50 kg: Billigste D1250, D1500 og den
Præsidentvalg 2021:
højeste er D1800.
4 december 2021 er der planlagt
Kop ris: Billigste D8 Højeste D12
præsidentvalg.
50 kg. Sukker: D1650 - D1700
Hvis du planlægger at rejse til
Kop sukker var D8 nu D10
Gambia, anbefaler vi at du holder
Sæk løg: 650 – 675 og 1 kg er: 40
dig fra store forsamlinger, samt
Vegetabilsk olie: 20 liter: D1700 holder øje med udenrigsministerD1725 og 10 liter: D900 - D975
iets rejsevejledning.
Kartoffelsække var D550 i øjeblikket
er det D800
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K T revision, Vejle ApS
Bliv annoncør i medlemsnyt.
En ½ side koster 400 kr. i sort/hvid og 500
kr. i farve
En 1 side koster 800 kr. i sort/hvid og 1000
kr i farve
Bagsiden forhandles.
webmaster@gambias-venner.dk
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IC Logistics har gennem flere år arrangeret forsendelser for forskellige NGO organisationer I Danmark og
især på det Afrikanske kontinent.
Det drejer sig bl.a. om Marokko, Senegal, Gambia,
Guniea, Ghana, Togo, Nigeria, Tanzania, Zanzibar,
Uganda, Rwanda, Zambia,
D.R.Congo og Zimbabwe.
Vi har opnået et betydeligt
know how, og besøgt en
del af de projekter vi har
arrangeret transporter for.
Vi har derfor et rimeligt
kendskab til de forhold der
gør sig gældende i de forskellige lande.

Vi samarbejder med Bollore
Africa Logistics Ltd. Som har
kontorer i de fleste afrikanske lande

IC Logistics er et mindre firma, som lever af personlig
rådgivning og service, og vi
tager tiden til at hjælpe den
enkelte.
”LETS DO IT TOGETHER”

Ivar Christensen

23

24

