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Der er nu gået godt L5 måneder siden vi sidst holdt generalforsamling i maj 2019. Pga. af Covid-19

måtte vi udsætte generalforsamlingen. Covid-19 har sat sine dybe spor i hele verden og også i
Gambia. Fx. har skolerne i Gambia været lukket siden april, men man regner med at skolerne
åbner igen til oktober. lmens skolerne har været lukket har der været undervisning for børnene i
fjernsynet. Det er der desværre ikke ret mange af vores børn, der har haft glæde al da de fleste
ikke har fjernsyn og heller ikke engang elektricitet.
Sygdommen Covid-19 er ikke det værste i Gambia. Sidst jeg hørte var der 96 døde af corona, men
antallet af smittede er stigende ligesom her i landet. Men det er eftervirkningerne af landets
nedlukning, der er det værste. Der findes ingen hjælpepakker i Gambia, og når bønderne ikke må
gå på markedet og sælge deres afgrøder, tjener de ingen penge, og mange mangler mad på
bordet. Derfor arrangerede Bendula to indsamlinger til ekstra uddeling af ris. Det var en glæde at
se hvor gavmilde I sponsorer var, men også 26 personer, der ikke er medlem af Bendula,
sponsorerede. I alt fik vi samlet 16700 kr. ind. Desuden har enkelte sponsorer sendt ekstra penge
til deres barn, og Bendula har hjulpet enkelte familier, der er særligt hårdt ramt.
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Vi er nu 96 medlemmer i Bendula og vi sponsorerer 106 børn. Deraf er 2 ved at læse til lærer og en
til elektriker. De får alle betalt skole, sommerskole, lektiehjælp og uniformer, og familierne får
hvert år en sæk ris på 50 kg. Enkelte børn får stØtte til transport, da de bor langt fra skolen.
Foruden det hjælper vi også alle de andre 6L0 børn der går på skolen i Song Kunda ved at støtte
skolen, betale til at lave mad til børnene hver dag, sørge for der hvert år er børn der kommer på
en ekskursion, skolemøbler og kurser til lærerne m.m.
Bendula er nu blevet officielt registreret, både i Danmark og i Gambia. Vi har fået et CVR nummer
her i Danmark og fået oprettet en foreningskonto i Gambia.

Vi har siden sidst afholdt 6 bestyrelsesmøder og 18 arbejdsmøder, hvor der er skrevet ansøgning
til CISU og Genbrug til Syd.
FØrste arrangement efter sidste generalforsamling var vores årlige kagekonkurrence, hvor vi
samlede 5733 kr. ind. Pengene er blevet brugt til den årlige ekskursion for Song Kunda børnene.

to af vores medlemmer planlagt et Juleløb i Sønderris med henblik på at samle
ind til Bendula, men det blev desværre aflyst, da det viste sig at den dag det kunne lade sig gøre
ramte ind ijuletræsfesten i Sønderris.
I december havde

Året 2019 var året vi fik bygget lærerboligerne færdige. Dette hus viste sig også at kunne gØre god
nytte, da viarrangerede vores sponsorrejse ifebruar 2020, da det var der, de fleste sponsorer blev
indkvarteret.
Vi var mange afsted: 18 i alt og 6 sponsorer mødte deres sponsorbarn.
Da vi var i Gambia i år havde vi tre store projekter foruden det sædvanlige: science-kursus for
Grade 9 i Song Kunda, plantning af 100 træer rundt om Song Kunda skolen og Kursus på The
Gambia College of Education, Brikama, om Cooperative Learning for 52 lærere og studerende.
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Vi var så heldige at få sponsoreret 10.000 kr. af en af Esbjerg Kommunes tidligere naturvejledere,
som også selv var med på turen. Han både stod for Sciencekurset og styrede slagets gang med
plantningen af træerne.
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Bente og jeg afholdt kurset om Cooperative Learning.
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Vi havde alle en dejlig tur til Gambia, og de der var med for første gang vil gerne til Gambia igen.
En gang Gambia - altid Gambia.
Da vi kom hjem fra Gambia, havde Dorthe og Mette fra bestyrelsen og jeg arrangeret en
velgørenheds-korworkshop med afrikansk prægede sange, da vi var så heldige at have besøg af de
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to gambianske musikere Yusupha og Ansumana Suso. De ville spille til uden betaling og give
korworkshoppen et autentisk præg. Alt var planlagt og øvet, men desværre måtte vi aflyse pga.
Corona.
Det var det sidste arrangement vi havde planlagt siden sidst, men det betyder ikke, at vi i Bendula
har ligget på den lade side. Vi har i løbet af sommeren :

oprettet en partnerorganisation, Better Education in The Gambia
meldt os ind i CISU, en sammenslutning af 260 danske foreninger, som alle arbejder med

- fået

-

udvikling i ulandene.
- ansøgt Civilsamfundspuljen om 199.900 kr. til at skabe aktivt medborgerskab i Song Kunda.
- ansøgt Genbrug til Syd om at få sponsoreret en container til at transportere alle de fine
skolemøbler vi har fået af Sønderrisskolen til Gambia.
- sendt en ansøgning til Soroptimists lnternational om støtte til bygning af et medborgerhus i Song
Kunda.

Alt det går vi nu spændt og venter svar på.

Esbjerg, den 30. september 2020

Heidi Newlands
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