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Et stort tak. 

Jeg vil gerne sende den varmeste tak til alle jer, der støtter op om 
vores arbejde i foreningen, især med at tage sponsorbørn, som I 
giver en fantastisk chance i livet for en uddannelse. 

Også en kæmpe tak for alle donationer til ris og myggenet, det 
blev til 30.500 kr. vi medbragte 28. februar til indkøb i Gambia. 

 - og sidst men ikke mindst, tak for bidrag til pumpen til brønden i 
Wassadou, (3200 kr.)  

Nu har de igen rent vand i landsbyen. 

 Efter vi kom hjem, har vi samlet 1400 kr. ind til en ekstra solcelle 
til brønden, så de kan fylde deres vandtank meget hurtigere. 

 

-Inga, formand. 
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Besøg i Landsbyen Wassadou 
 
Foreningen har støttet landsbyen Sintet i mange år, og de er rigtig godt 
selvhjulpet nu. De har strøm, og de fleste huse har fået lagt vand ind. Vi har 
stadig hovedparten af vores sponsorbørn i Sintet.  
Landsbyen Wassadou er navnet på den nye landsby, Gambias Venner har 
valgt at støtte. Den ligger på den sydlige side af Gambiafloden, ca. 2 timers 
kørsel inde i landet. 
 
Vi har valgt at støtte byen, fordi de har en kultur, hvor de gifter pigerne tidligt 
bort pga. ekstrem fattigdom, dette vil vi gerne forhindre, ved at pigerne får 
skolegang og uddannelse. 
Da vi ankom, blev vi modtaget af byens overhoved og en velkomstkomite af 
syngende og dansende kvinder. Det var en rørende oplevelse. Vi blev invit-
eret til at deltage i dansen, og det var en festlig oplevelse.  
 
Bagefter gik vi til byens skole, 
hvor hele landsbyen var samlet for 
at møde os. De fortalte om deres 
store behov for hjælp. Deres 
største problem var at få pumpet 
vand op fra en 14 meter dyb brønd. 
De manglede en pumpe, da den de 
havde, var i stykker- og havde 
været det i 2 år. Landsbyen ikke 
havde penge til en ny. De måtte gå 
mange km. efter vand hver dag. 
Af samme grund var alle deres 
grønsager døde. 
 
Derudover manglede de 
hjælp til alt, skolemøbler, 
tavler, papir osv. Deres lille 
sundhedscenter var bare en 
tom skal af mure. 
Wassadou er så utroligt fat-
tigt. Der var 40 grader og 
meget støvet, den dag vi 
var der, og mange af 
børnene har aldrig set et 
hvidt menneske. De kom 
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og mærkede forsigtigt på vores hvide ben, og nogle børn 
var direkte bange for os. 
 
 
Vi valgte 16 nye børn, som der er fantastiske danskere, 
der vil sponsorere, så de kan få skolegang. 
 Forældrene skulle skrive under på kontrakten, hvilket 
betød for de fleste en tommeltot i noget tryksværte. Der 
var kun en forælder, der kunne skrive. 
 
Vi gav byen 13 sække ris, da de intet havde at spise. 
Risene var købt for de penge, som foreningen havde 
samlet ind i Danmark. Vi, fra Danmark, blev enige om at 
starte en indsamling på Facebook til en ny pumpe til brønden. Den kostede 
3.200 kr., som det lykkedes os, med hjælp fra frivillige donationer at 
indsamle. 
 
 Vi fik installeret pumpen, inden vi rejste hjem, og det var dejligt at opleve 
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deres fantastiske glæde, da de igen 
fik ren vand. 
 Landsbyen gik straks i gang med 
at plante grønsager igen, i deres 
køkkenhaver. 
 
Vi havde købt 117 myggenet, og 
dem valgte vi at give til vores 
målgruppe, de gravide og dem 
med børn under 2 år. Der fandtes 
ikke et eneste myggenet i byen. Så 
nu er de bedre beskyttet mod ma-
laria, som stadig er den hyppigste 
dødsårsag i Gambia, hvor mange 
børn under 5 år dør af sygdommen. 
 
Jeg oplevede personligt, at der var 
flere der døde af malaria i Gambia, 
mens vi var der, så det var en rigtig 
god følelse, at kunne hjælpe med 
myggenettene. 
 
Ligeledes blev jeg meget over-
rasket over, hvor seje de små børn 
er, når de kommer bærende med 
deres tunge stole på hovedet. De 
lærer meget tidligt at tage del i al 
praktisk arbejde. 
 
På vejen hjem fra Wassadou, 
oplevede vi også, hvordan køer, 
geder og æsler gik og rodede i jor-
den ved vejkanten for at finde no-
get at spise, det undrede en dans-
ker som mig, da der intet grønt var 
at se. 
 
-Inga  
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Sponsorrejse marts 2022  
af Jette Sørensen 
 
Så er jeg igen i Gambia, for at betale 
foreningens sponsorbørn. Inga Bendorff 
er med på turen for bl.a. at hjælpe. 
 
Trods vores planlægning, som er svær, 
når vi er i Gambia, havde jeg ikke regnet 
med SÅ store problemer. Normalt tager 
vi ud på skolerne omkring depotet i 
Kanefing og de elever, som ikke er på 
skolen, plejer at komme på depotet. Det har de gjort de sidste mange år, men i år 
kunne vi ikke komme ind på foreningens depot, da formanden fra en tidligere 
søsterforening ikke VIL aflevere nøglen til depotet. Det besværliggjorde vores 
arbejde rigtig meget og gav mange ekstra udgifter til kørsel med børnene til ho-
tellet. Denne gang var der ikke så strenge restriktioner pga. corona, men vi sprit-
tede hænderne rigtig mange gange. 
 
Vi skulle for første gang besøge foreningens nye landsby Wassadou.  
Alkaloen, den ældste i byen, bød os velkommen. Og herefter gik turen til 
skolegården, hvor vi blev placeret på stole og der blev holdt tale. Inden da have 
de små børnehaveklasse børn båret små træstole ud i skolegården på deres hoved. 
De små børn var meget generte og forstod ikke helt hvad der foregik. 
 
Dagen efter var vi i Sintet, hvor 
vi har de fleste børn. Her var en 
ny rektor, meget behagelig mand. 
Han hjalp os, da vi skulle betale 
børnene og han sørgede for at 
børnene betalte for skolegangen. 
 
Det blev igen et dejligt gensyn 
med alle børnene og de er blevet 
meget frie over for os på en god 
måde. 
Alle børnene så ud til at have det 
godt. 
 
Under opholdet i Gambia fik vi 
nye sponsorer. Flere ”gamle” sponsorer har sagt ja til at tage et nyt barn, da deres 
sponsorbørn var stoppet med skolegangen af en eller anden grund. Tak for det.  
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IT-Centeret i Sintet 

IT-centeret bliver stadig brugt af 
små grupper ad gangen, som de 
har gjort de sidste 2 år pga. corona. 

Det er stadig den samme lærer, 
Malang Jarju, der bor og undervis-
er der. Han dyrker også grønsager 
sammen med børnene på grunden. 
Det er både lærer og børnene me-
get stolte af. 

Der var ingen undervisning den 
dag vi var der, men børnene var 
selvfølgelig nysgerrige og fulgte 
efter os til IT-centret. 

Maling Jarju var meget glad for 
besøget fra Danmark, og han er 
altid flink til at hjælpe, når vi skal 
betale sponsorbørnene 

Traktoren er stadig en fantastisk 
hjælp, der er doneret til landsbyen 
Sintet.  

Det er den samme mand, Kemo, der har ansvaret for vedligehold af traktoren.  

 Kemo står også for de mange forskellige opgaver, der giver en indtjening til 
landsbyen. Traktoren giver stadig et lille overskud, så der er penge til repara-
tioner mm. 

På billedet ankommer der ris til sponsorbørnene i Sintet, 61 sække i alt.  

- Inga 
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Hospitalsudstyr 

Gambias Venner har igen været 

heldige. 

 Vi får løbende en mængde brugt 

operationsudstyr fra Sydvestjysk 

Sygehus.  

Denne gang var det bl.a. andet 

udstyr til mave/ tarm operationer, 

kejsersnit, gynækologi og fødsler  

Vi fik også suturer, der ikke har 

overskredet udløbsdatoen. Alt sam-

men svære ting at skaffe til hospi-

talerne dernede. 

 Serrekunda hospital er et stort hos-

pital og har modtaget det meste. Vi 

har også delt ud til Sukuta og Sintet 

sundhedsklinikker i landsbyerne.  

 

Jette og jeg, plus vores gæst Elin, 

der er jordemoder i Danmark, 

besøgte de forskellige steder i 

Gambia .Elin havde gaver med til 

de nybagte mødre i form af 

babytøj. Overlæge Njie på 

fødeafdelingen, Serrekunda hospi-

tal, udtrykte stor taknemmelighed 

og takkede mange gange for det, de 

havde modtaget. Hospitalet man-

gler dog stadig instrumenter. Vi 

kunne glæde ham med at fortælle, 

at der var mange flere instrumenter 

på vej til dem. 

-Inga 
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Sukuta Sundhedscenter  

Vi besøgte Sukuta 
sundhedscenter for at 
se, om de ting de hav-
de modtaget fra Gam-
bias Venner, stadig 
var der. 

Vi havde sidste år 
samlet 3000 kr. ind til 
en blodprocentmåler, 
da personalet var me-
get ulykkelige over, at 
deres måler var gået i 
stykker. En sådan er 
utrolig vigtig, når der 
kommer akutte patien-
ter, og der skal stilles 
en diagnose. 

Til vores store glæde brugte de den 
flittigt og den fungerede stadig godt. 

Vi havde også givet dem en blod-
tryksmåler og en hjertelydsmåler til 
gravide. Disse ting fungerede også 
stadig godt, og de satte stor pris på 
dem. 

Forholdene er stadig som sidst. 
Fødestuerne lader meget tilbage 
at ønske, og de nybagte mødre 
skal dele seng efter fødslen. 

Vi talte med en nyansat jorde-
moder på fødeafdelingen, der for-
talte om deres statistik over 
fødsler og dødfødte børn fra 
2021. Der var mange tilfælde fra 
oplandet, hvor gravide havde gået 
med et dødt barn i maven i nogen 
tid, før de henvendte sig. 

-Inga 
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K.T. Revision, Vejle ApS 

Registerede revisorer 
www.kt-revision.dk 

K.T Revision Vejle ApS | Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle  

Tlf. 75 82 04 44 | mail@kt-revision.dk 

 

Krebsehusene 6, 1. 10. 

6715 Esbjerg N, DK 
 

Mobil: +45 28 44 50 45 

Mail: ivripresa@gamil.com 

Skype: ivar.christensen3 
 
CVR. 26 57 77 21 

IC Logistics har gennem flere år 

arrangeret forsendelser for 

forkslleige NGO organisationer I 

Danmark og især på det Afri-

kanske continent. 

IC Logistics er et mindre firma, 

som lever af personlig 

rådgivning og service, og vi 

tager tiden til at hjælpe den en-

kelte 

 

“LETS DO IT TOGETHER” 

 

Ivar Christensen 
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Referat fra den ordinære general forsamling 

Referat fra generalforsamlingen i Gambias Venner:  

Sted: Kirkegade 1. 6880 Tarm.  Dato: den 21 maj, 2022. kl.13.00 

 

Dagsorden: Jfr. Vedtægternes § 4: 

 

Fremmødte: Formand, Inga Bendorff, Næstformand Momodou Camara, 

Sponsoransvarlig Jette Sørensen, kasserer Steen Andersson, Sekretær Ditte 

Noesgaard. 

Menig medlemmer: Louise Conteh Camara, Karl Erik og Mona Pedersen, 
Elin Holmberg. 

Afbud fra: Sona Camara og Ivar Christensen. 

Referent: Ditte 

 
1) Elin blev enstemmigt valgt til dirigent 

2) Karl Erik og Mona blev enstemmigt valgt til stemmetællere. 
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3) Siden sidste årsberetning har Jette og Inga været af sted 2 gange til Gambia. 

 Se venligst vedhæftet Bilag nr.1. 

 Ligeledes findes vedhæftet beretning fra sponsoransvarlig. Bilag nr. 2.  

 Momodou oplyste at vi nu laver bladet i fysik form. Dette er et ønske fra 

medlemmerne. 

 Thomas, der har lavet vores hjemmeside, vil få 1000 kr. som påskønnelse for 
sin hjælp i år. 

Momodou foreslår, at der bliver lavet en skriftlig samarbejdsaftale mellem 

Gambias Venner og den nye samarbejds by Wassadou. Dette kommer med 
som punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

4) Regnskabet bliver gennemgået og godkendt enstemmigt. 

 Punkter til næste bestyrelsesmøde: Drøfte likvide beholdninger. Kan rejse-

ophold betales med pengene fra Kulturstyrelsen? Da støttebeløbet afhænger af 

hvad vi bruger året før?  

5) Næste års medlems kontingent blev fastsat til det samme som i nuværende 

år. 

 Uforandret 100 kr., ægtepar 200 kr., firmaer 300 kr. 

6) Forslaget til ny §10 vedtaget. 

7) Inga og Jette er på genvalg. De blev begge enstemmigt genvalgt.  

8) Iver og Sona vil gerne fortsætte som suppleanter. De blev begge enstem-
migt genvalgt. 

9) Foreløbigt fortsætter vi med den nuværende revisor. På næste 

bestyrelsesmøde vil bestyrelsen drøfte revisor udgifterne. Der kan evt. 
indhentes tilbud fra andre. 

10) Intet. 

Mødet hævet kl. 15 

 Ditte. 

 
Tillæg nr. 1. 

Formandens beretning: 

En forkortet version, den fulde kan læses på hjemmesiden. 
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Siden sidste generalforsamling har Sponsoransvarlige Jette og jeg været i 

Gambia 2. gange, pga. coronaen har forskubbet vores årlige betaling af spon-

sorbørn. 

Godt ankommet til Gambia startede vi den 20 maj 2021 med at køre i banken. 

Banken ville ikke lade os hæve pengene, selvom vi havde styr på alle de 

dokumenter, de bad om sidst. Efter at have diskuteret med dem i en time, 
hentede Jette Sarjo, vores chauffør, så han kunne høre om vi havde forstået 

det korrekt. Vi skulle jo holde et uofficielt møde med en ny søsterforening om 

aftenen og havde brug for deres hjælp. 

Vi, Gambias Venner, havde inviteret søsterforeningen til et uformelt møde 

med efterfølgende middag på Kunta Kinteh. Der kom syv personer, alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

Jeg startede med at fortælle, at jeg havde bedt Sarjo hjælpe med at klarlægge 

problemet i banken (pga. sproget). Professoren Sidibeh (der er formand i 

søsterforeningen) blev meget vred og råbte, hvad Sarjo lavede her, hvor han 

intet havde at gøre. Jeg prøvede at komme igennem med en forklaring, men 
professoren råbte: ”Er du konen? ” og jeg svarede ”Nej, jeg er formanden! ”  

Han spurgte Sarjo, hvad han kunne fortælle om foreningen, Sarjo fik aldrig en 

chance for at svare, for professoren råbte, at han skulle forsvinde derfra, og 
hvis Sarjo ikke skred, havde professoren sine ”børn” (som han kaldte bestyrel-

sen) med, som kunne smide ham ud.  

Vi var chokerede. Dette var et uofficielt møde og professoren råbte igen 
”forsvind”. Alle, han havde med, var tydeligt bange for ham, da de alle sad og 

kiggede ned i bordet. 

Alle i restauranten fulgte med i, hvad der foregik. Så overtog han mødet og 
bød Jette og mig velkomne og præsenterede sine ”børn”. Så gennemgik han 

det skema for turen, som jeg havde lavet og delt ud, for han var en travl mand 

og skulle videre - han uddelegerede, hvem der skulle gøre hvad i søster-

foreningen sammen med os. Derefter forlod han mødet, og bestyrelsen fulgte 
med ham uden et ord. 

 

Evaluering med søsterforeningen: 29 maj kl.11 på Kunta Kinteh 

Der kom fem bestyrelsesmedlemmer fra søsterforeningen, plus Jette og under-

tegnede. 

Vi spurgte ind til de 2 sække ris, der var mindre i depotet, som professoren og 

sekretæren havde givet væk, men fik det svar at det havde de ret til, hvis jeg 
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kunne skrive under for nogen, kunne de også. 

Kanimang Camera styrede mødet, han oplyste at det var han udvalgt til af 

professoren. Vi nævnte, at vandet løb på vores depot, måske netop derfor var 

vandregningen høj. Det ville blive ordnet, jeg tilbød dem penge til det, men 

det afslog Kanimang. 

Vi aftalte at de sidste sække ris skulle uddeles den 1.juni, hvor vi var på depo-

tet, søsterforeningen lovede at ringe til de kvinder der stod på venteliste.  

Kanimang sagde, - at nu måtte vi få styr på hvor mange foreninger der var i 

Sintet, da Sintet kun bestod af koner og kærester. Jeg svarede, at der var Gam-

bias Venner og at Vincent havde startet en ny forening, det havde han lov til, 

det kunne vi ikke gøre noget ved. Alkali bakkede mig op og sagde det havde 

han på skrift. Desuden havde Kanimang   ifølge Dampha selv en søster i Sami 
Madina, og dem vi købte ris hos var også familie. 

Den 1. juni var vi på depotet som aftalt, Alkali var forbi om formiddagen, 

hvor der blev betalt nogle børn. Om middagen var vi igen i banken for at 
hæve vores penge, men nu ville de have alle bestyrelsesmedlemmers ID i 

Danmark, derfor kontaktede jeg Momodou i Danmark, som hjalp os med at 

løse det problem hvorefter vi fik pengene. Vi var resten af dagen på depotet, 

men der kom aldrig nogen kvinder for at hente ris. 

Den sidste dag dernede ringede jeg til Kanimang og spurgte til de sidste 13 

sække ris, og hvorfor der ikke kom nogen kvinder den 1. juni. Han havde 

været på rejse og havde givet beskeden om uddelingen videre til professoren. 

 Vandregning betalt: 3002,0 Dalasi 

 Grundskat betalt:     3659,2 Dalasi 

(Vi kan ikke arbejde med søsterforeningen den må opløses) 

Kulturstyrelsen: Vi har fået bevilget 26.083,03 kr. fra Kulturstyrelsen til drift, 

baseret på regnskab fra 2019 og 2020, hvor vi ingen penge brugte, da vi ingen 

penge havde at arbejde med. 

 Det er Erling, der har medarbejder signatur, så det er kun ham, der kan sende 

ansøgningen ind. Det er ikke tilladt formanden at have denne. 

 
Den 19. november 2021 sendte bestyrelsen i GV et brev til den tidligere 

søsterforenings formand professor Sidibeh og til Kanimang Camara for at op-

sige samarbejdet pga. manglende tillid. Prof. Sidibeh nægter at acceptere dette 

og gør krav på depotet. Søsterforeningen i Gambia kan forsætte deres egen 
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forening i Gambia, men samarbejdet med os er slut og ifølge vedtægterne helt 

lovligt.  

 

Jette og Inga rejste til Gambia den 28. februar2022, for at betale sponsorbørn 

og dele myggenet og ris ud for de indsamlede penge, 30.500 kr. 

Der blev købt 117 myggenet og 103 sække ris. Alle myggenettene gav vi 

Wassadou, og risene blev distribueret fra flere forskellige steder, da profes-

sorer Sidibeh ikke ville aflevere nøglen til depotet. Det var en stor udfordring.  

Vi startede med at tage til politistationen i Kanifing med vores papirer på 

depotet, da den forhenværende søsterforenings formand Sidibeh ikke ville 

aflevere nøglen. Politiet sagde, at vores papirer var i orden og ringede til 

professoren, der blot kaldte politiet for korrupt og havde taget imod bes-
tikkelse. Det ville politiet ikke finde sig i og spurgte om han ville for retten 

med den udtalelse.  

Vi vendte tilbage til politiet en uge senere og talte med en højere ansat. Han 
sagde, da det var en civilsag, skulle vi selv finde en sagfører og føre en sag 

mod professoren.  

Vi holdt et møde med chefen ved KMC, - Kanjura , han ville se forskellige 

papirer og fortalte at det var Momodou i Danmark, der søgte oplysninger. Det 

startede allerede i 2017 med at Momodou ville vide hvilken status depotet 

havde, og hvem der betalte jordskat og vand. Kanjura regnede med at Momo-

dou Camara var med i søsterforeningen i Gambia, pga. at han ofte kontaktede 
KMC. Han fortalte, at det var Momodou der forsynede prof. med oplysninger 

og kvitteringer, også om hvad der foregik i Danmark. 

 Den forhenværende søsterforening har ingen ret til vores papirer.  

 

Jeg talte med politikommissær på Banjul hovedkontor, Demba Sowe, den 3. 

højst rangerende, han sagde også at vi skulle have en sagfører, der skulle bede 
prof. om nøglen, vi skulle ikke have kontakt med prof. fordi, - hvis vi skulle i 

retten, kunne han bruge det imod os. Han nævnte, at hvis han nægtede kunne 

han blive anholdt. 

Jette og Inga kontaktede en sagfører, der netop havde vundet en sag imod en 

korrupt borgmester. Han hed Adboulie Fatty, han ville skrive et brev til prof. 

Sidibeh og Kanimang Camara om at aflevere nøglen til depotet. Han vil føre 

sagen, hvis den går i retten, da han mener at jorden på depotet er værd at 
kæmpe for.  
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På den sidste tur i Gambia er der kørt meget ekstra, da vi ikke kunne bruge 

depotet til betaling af børn og uddeling af ris. Mange børn blev hentet til ho-
tellet og betalt der. Angående risene måtte det også foregå i små etaper rundt 

omkring. 

Inden vi rejste fra Gambia, blev der betalt: 

 Vand regning, 1350 Dalasi 

 Jordskat,         1498 Dalasi 

16. april har Jette og jeg har stået med vores lille stand i Broens indkø-

bscenter. Det gav ca.2200 kr. 

Så vi kan nu donere den solcelle i Wassadou de mangler, til 1400 kr. så de kan 

få fyldt deres vandtank hurtigere. 

30 april deltog Jette og jeg i Cisu`s generalforsamling, Steen måtte melde af-

bud. 

Der blev stemt om den nye strategi for 2025. Den store ulighed mellem rig og 
fattig er blevet endnu større, derfor forhandler Cisu med UM om IKKE at 

udhule bistand ydelsen til den 3. verden. 

Der blev diskuteret om, hvor mange fuldmagter man måtte medbringe fra 

foreningerne til generalforsamlingen, der blev foreslået en APP, så man kunne 

følge med i generalforsamlingen på en skærm hjemmefra og stemme på den 

måde. 

Det var spændende at få en snak med de andre organisationer og høre om 

deres arbejde, da vi havde pause. 

-Inga, formand 

 

 
Tillæg 2. 

Sponsorrejse 2021 

Vi, Inga og jeg, tog til Gambia i maj 2021 under coronaen. Vi skulle betale 

foreningens sponsorbørn. Det var vigtigt, at komme derned, da Inga skulle 

præsenteres som foreningens nye formand.  

Der var restriktioner på skolerne, bl.a. blev vi scannet og fik målt temperatur 

på flere skoler. Desuden var mundbind og afspritning af hænder obligatorisk 

på alle skoler. 
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Det blev igen et dejligt gensyn med alle børnene, og trods corona situationen 

var alle glade og smilende. Der var nogle børn, som var stoppet med deres 

skolegang eller flyttet til andre skoler eller til udlandet. Sponsorer til disse 
børn, har alle valgt at tage et nyt barn, så stor tak for det. 

  

Sponsorrejse 2022 

Inga og jeg var i Gambia i marts i år for at be-

tale foreningens børn. Med på turen havde vi et 

ægtepar 

Denne gang var der ingen restriktioner pga. co-

rona situationen. Dog blev hænderne sprittet 
mange, mange gange. Vi besøgte mange skoler 

omkring depotet og hvis ikke vi traf børnene, 

måtte de denne gang komme til hotellet. Vi 

kunne ikke komme på foreningens depot i 

Kanefing, da vi ikke kunne få nøglen dertil af 
en tidligere formand for den fyrede søsterforen-

ing. Det var meget besværligt at få børnene til 

hotellet og kostede ekstra i kørselsudgifter. 

Trods dette blev det et herligt gensyn med børnene og alle så ud til at have det 

godt. Vi skulle denne gang besøge vores nye skole i landsbyen Wassadou. 

Denne landsby er nu foreningens nye sted, som vi skal hjælpe, en meget fattig 

landsby. 

Ved ankomsten til landsbyen blev vi modtaget af nogle kvinder, som sang 

spillede og dansede for os. Vi skulle deltage i dansen og det gjorde vi.  

 Så talte landsbyens leder til os og herefter gik vi til børnehaven, hvor vi 

skulle betale for 6 børn. Hvilket herligt syn, da en børnehaveklasse kom 

bærende med deres små træstole på hovedet. 

Børnene var meget generte og vidste ikke lige, hvad der foregik. Måske havde 

de ikke set et hvidt menneske før.  

Også i år var der børn, som var stoppet af en eller anden grund, en var flygtet 
til Senegal. 

Disse sponsorer har sagt ja til at støtte et nyt barn, tak for det. 

Mens vi var i Gambia, fik vi nye sponsorer og med de ”gamle” sponsorer har 

vi nu 20 børn i Wassadou. 

Jette Sørensen. 
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Indtryk fra turen med Gambias Venner fra 28/2-28/3-
2022 

Mit navn er Elin Holmberg, og jeg er gift med Henning Aaen Holmberg.  

Inga Bendorff, som er formand for Gambias Venner, og jeg har arbejdet sam-
men på fødegangen i Esbjerg i henved 20 år. 

 

Det var Inga, der foreslog, at Henning og jeg skulle rejse med til Gambia, når 
hun og Jette Sørensen, der er sponsoransvarlig i foreningen, skulle ned og be-
tale sponsorpenge til skolebørnene. 

Vi syntes, at det lød spændende, så vi bestilte rejser sammen, så vi kunne 
være med og se det store arbejde, der bliver gjort i foreningen. 

 

Uheldigvis blev Inga syg med Co-
rona, da vi ankom til Kunta Kinteh 
Resort, så hun måtte blive på 
værelset i 4 dage. 

Heldigvis kørte Jettes mand, Sarjo 
Bah, os rundt, så vi kunne snuse 
lidt til landet. 

Og snuse kom vi til, da vi kom til 
en kystby, hvor lokale fiskere 
lander deres fangst og sælger fra 
forskellige boder. Der var en kraft-
ig lugt af fisk, men som indfødt 
esbjergenser blev jeg ikke af-
skrækket, det var faktisk som at 
komme tilbage til barndommen 
igen. 

 

Da Inga var blevet rask igen, skulle arbejdet i gang med at få udbetalt spon-
sorpenge til de mange børn, som bliver støttet af danskere i hele Danmark.  

Vi kørte af sted tidligt om morgenen for at undgå den værste hede og den 
grusomme trafik først på dagen. 

Vi sad 5 mennesker i en bil, der havde diverse skavanker, bl. a. at den lugtede 
kraftigt af udstødningsgas og ikke havde aircondition. Vi kørte omkring et par 
timer til den første skole, hvor nogle af sponsorbørnene gik.  
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Sarjo havde ringet til børnenes forældre dagen før, så der var lavet aftaler om, 
at der var en forælder eller andet familiemedlem til stede, når pengene blev 
betalt.  

Det har været en stor hjælp at have Sarjo med på turene, uden ham ville det 
have taget dobbelt så lang tid at finde frem til de børn, der blev sponseret fra 
Gambias Venner. Desuden er han en fremragende chauffør, som kender 
vejene som sin egen bukselomme, vi var fuldstændig trygge i hans hænder.  

 

Da vi ankom til en landsby, der hed-
der Wassadou, blev vi modtaget med 
sang, dans og trommen af nogle af 
landsbyens kvinder. 

Det var en så hjertelig velkomst, at 
jeg næsten ikke kunne holde tårerne 
tilbage, man følte sig SÅ velkom-
men, det var utroligt rørende! 

Vi blev bænket under et kæmpe man-
gotræ, hvor en af beboerne fortalte, 
om de ting, der mangledes hårdt i 
landsbyen. 

Deres største behov var at få en ny 
pumpe til deres brønd. Den gamle 
pumpe havde været i stykker i et par 
år, så selvom selve brønden var god, kunne man ikke hente vand op af den 14 
m dybe skakt. 

Vi fandt ud af, at en ny pumpe kostede 3200 kr., hvis man købte en holdbar 
kvalitet. 

Det er næsten ikke til at forstå, at en hel landsbys beboere ikke har kunnet 
spare pengene sammen, når de har haft omkring 2 år hertil. Fattigdommen er 
ubeskrivelig, man lever virkelig fra hånden og i munden. 

Endvidere havde de brug for at få forskellige skolematerialer, både blyanter, 
papir, skolebøger og computere. 

 

Hjemme på hotellet igen snakkede vi om tingene, og på Facebook blev skre-
vet om pumpen og den fattige landsby- med opfordring til at sende et bidrag 
til pumpen. 

Det lykkedes næsten at få alle pengene samlet sammen, og med et minilån fra 
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private blev pumpen indkøbt og installeret! 

Stor var glæden, da de første dråber løb ned i spanden! 

 

Det har været en kæmpeoplevelse at være med, når Inga, Jette og Sarjo var 
ude at betale sponsorbørn.  

Både Henning og jeg nærer stor respekt og beundring for alt det arbejde, der 
bliver gjort fra de 3 ihærdige menneskers side. 

 

Nogle af børnene skulle også have en sæk ris, som sponsorerne i Danmark 
havde sendt penge til. 

Det er et støvet og varmt arbejde med lange ukomfortable køreture, og det er 
ikke altid nemt at finde et barn, hvis det har skiftet skole eller måske ligefrem 
er droppet ud. 

Der er ikke noget folkeregister, så hvis der ikke er blevet givet besked til 
skolen, hvor barnet opholder sig, er det meget, meget svært at finde det. Et af 
børnene blev eftersøgt på flere forskellige skoler, før det lykkedes at finde 
ham. Det tog 3 eller 4 dage, før han blev lokaliseret. 

 

Mit overordnede indtryk af Gambia er, at det kunne være et rigtig dejligt sted 
at være, hvis mentaliteten blev ændret til at passe på landet.  

Det er varmt og støvet, men det kan man ikke gøre noget ved, sådan er det på 
de breddegrader. Men man kunne starte med at rydde op, så det ikke flød med 
affald overalt. 

Jeg har ikke kendskab til deres renoveringssystem, men det burde kunne or-
ganiseres på en god måde, så landet kunne fremstå som et mere behageligt 
sted at leve. 

Det var et chok at se, at folk bare smider affald, hvor de har lyst uden at skæn-
ke miljøet en tanke. Selv om man er fattig, er man nødt til at passe på jorden. 

Vi har kun mødt rare og hjælpsomme mennesker, og jeg er ikke i tvivl om, at 
de ville få det bedre, hvis de ydre rammer blev forbedret. Men det skal 
komme indefra, befolkningen skal ville det, og de skal hjælpes til at se det.  

 

Foreningen og dens medlemmer gør en forskel for en del mennesker i Gam-
bia, der er håb om, at de, der bliver hjulpet, kan få en uddannelse og komme 
til at gøre noget godt for deres land. 
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Kotu strand 
Det er den mest fantastiske smukke strand for turister- lige ud til Atlanterhavet, men for de 
fattige fiskere, der bor på stranden, er livet et helt andet. 

De sætter nettet i havet hver dag i håb om at kunne fange lidt fisk, som de kan sælge. Der er 
dog sjældent mere end 4-5 fisk i nettet, som trækkes i land med rå muskelkraft. Turisterne 
synes, det er sjovt at hjælpe med til at hale nettene ind. 

-Inga 

Ris Uddeling 
Vi vil gerne takke for den enorme 
støtte fra alle jer, der har doneret 
penge til ris, som vi har delt ud til 
de mest udsatte familier og 
foreningens sponsorbørn. 

Priserne på fødevarer er steget 
voldsomt, så det blev til 103 
sække, ris a`50 kg 

Det har været 
overvældende at 
se hvor glade de 
blev, dem der var 
heldige at mod-
tage ris. 

-Inga 

De kvindlige frugt– og nøddesælgere kom til vores 

strand for at takke for de ris, de havde fået. 
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En tur til Senegal 

Vi fik tid til en endags tur til Fathala vildtreservat i Senegal sammen med 
Henning og Elin. 

 Vi tog til havnen i Banjul, hvor vi 
oplevede et kaos af mennesker og dyr. 
Men sådan er her altid, når man skal med 
færgen fra Banjul til Barre, men Elin 
elsker kulturoplevelser, så det var helt 
perfekt.  

I Barre blev vi hentet i en jeep og kørt til 
grænsen ved Senegal, hvor der også var 
masser af ”kultur”. Vi forsatte til Fathala 
vildtreservat og blev guidet rundt af en 
vildtekspert, der fortalte om de forskel-

lige fritgående dyr vi 
så, næsehorn, zebraer, 
fugle, giraffer, 
vortesvin, og forskel-
lige arter af antiloper. 

 Løverne var i en 
indhegning for sig, 
dem nåede vi ikke at 
se. 

Det var meget varmt og støvet, og klokken var blevet mange, så vi satte ruten 
hjemad, men ved færgen var alt gået i stå, fordi man ventede på præsidentens 
ankomst. så vi måtte bare være tålmodige, og det var vi meget længe.  

Der var et kæmpe opbud af 
sikkerhedsfolk og biler, men 
endelig kom han dog, og vi 
fik også et glimt af præsident 
Adame Barrow, der kom kø-
rende og vinkede til folk. 

 Så kunne vi endelig komme 
hjem med en overfyldt færge 
efter en dejlig dag, en 
oplevelse rigere. 

-Inga 
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Forebyg malaria ved børnene i 
Gambia  

Donér 50 kr. til et myggenet.  
Pengene går ubeskåret til myggenet.  

 

MobilePay: 99 75 43  



 25 

Bestyrelsens sammensætning 

Formand: 

Inga Bendorff 

Fredensgade 13A, 6705 Esbjerg Ø 

Tlf. 22 29 25 31 

Mail: inganb@gmail.com 

 

Næstformand: 

Steen Andersson 

Rechbergweg 2/2 71083 

Herrenberg Tyskland 

kasserer@gambias-venner.dk 

 

Sponseransvarlig: 

Jette Sørensen 

Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø 

sponser@gambias-venner.dk 

 

Kasserer: 

Steen Andersson 

Rechbergweg 2/2 71083 

Herrenberg Tyskland 

kasserer@gambias-venner.dk 

 

Sekretær: 

Ditte Noesgaard 

Åboulevarden 29, 6880 Tarm 

sekretær@gambias-venner.dk 

 

Medlem: 

Iver Christensen 

Krebsehusene 6, 7. 10., 6715 Esbjerg N 

 

 

Kontakt Personer 

Bente og John Møller 

Solbakkevej 71, 4700 Næstved 

Tlf. 20 71 65 38  

 

Ekstern Revisor 

K.T. Revision, Vejle ApS 

 

Artikler til næste medlemsnyt 

Indlevering til næste nummer sker til Inga 
Bendorff, e mail inganb@gmail.com.  
Sidste frist 1. maj 2023 

 

Bliv Annoncør I medlemsnyt 

En ½ side koster 500 kr 
En hel side koster 1000 kr. 
Bagsiden kan forhandles. 

Henvendelse ved inganb@gmail.com, 
inden 1. maj 2023 

Siderne er I farver. 
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          Bliv sponsor for et barn. 

For 500 kr. om året (1,36 kr. om dagen) 

kan du forandre et barns liv, ved at blive sponsor. 

 

Gambia er et af de fattigste lande i verden, og det mindste land i 
Afrika - måske netop derfor er det overset. 

Mange børn går ikke i skole grundet fattigdom. Gambias Venner 
mener at børnene er landets råstof. Her kan du hjælpe med at gøre 

en forskel. 

Barnet får for dine penge skolematerialer, en skoleuniform, bøger 
og eksamen, samt et daglig måltid mad, mens de er i skole. 

Du får mulighed for at hilse på dit sponsorbarn, hvis du kommer til 
Gambia. 

Fra 1. til 6. klasse koster det 500 kr. om året. 

Fra 7. til 9. klasse koster det 600 kr. om året. 

Fra 10. til 12. klasse koster det 800 kr. om året. 

Gambias Venner er en lille NGO-organisation der siden 1975 har      

hjulpet børn til skolegang, igennem danske sponsorer. 

Det er desværre nødvendigt at vi rejser til Gambia en gang om året for at be-
tale skolepengene, da vi har dårlige erfaringer med at sende pengene 

derned. Ved den lejlighed får vi barnets karakterer for året der er gået, og et 
takkebrev eller en tegning. Vi tager et billede af barnet og sender det hele til 

dig, så du løbende informeres om, hvordan barnet klarer sig.    

Har du lyst til at blive sponsor eller gerne vil vide mere?  

Så kan du henvende dig til: 

Sponsoransvarlig: Jette Sørensen, tlf. 28514369 

Formand: Inga Bendorff, tlf. 22392531 


