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Julehilsen fra YaSally
sally@yasally.dk
fr 15-12-2017 18:12
Til:YaSally

<sally@yasally.dk>;

2 vedhæftede filer (6 MB)
Afrapportering partnerskabsrejse bevilling GTS 16-56 november.pdf; Formel afrapportering bevilling GTS 16-56.pdf;

Kære alle medlemmer!

Den container, som vi havde fået bevilget i 2016, blev med lidt
forsinkelse sendt til Gambia i marts måned i år. Det primære indhold var
skolemøbler, sportsudstyr og legetøj, der blev distribueret efter en
plan, som var lagt på forhånd af bestyrelsen her i Danmark.
Derudover har formand Momodou Sise været på en 14 dages lang
projektrejse her i november for at følge op på denne og til dels
tidligere forsendelser, samt at planlægge kommende støtteinitiativer
sammen med de lokale i Gambia. Det var en meget succesfuld rejse.
Til jeres orientering vedlægger vi den afrapportering, som vi har lavet
til den finansierende myndighed af containerforsendelsen mv. DMRU (Dansk
Missionsråds Udviklingsafdeling). Afrapporteringen består af 2
dokumenter, nemlig en generel del for den samlede bevilling og en særlig
del, som omhandler projektrejsen. Disse 2 dokumenter vil give et godt
indblik i projektet.
Vi har allerede næsten indsamlet skolemøbler og mange andre ting til en
ny containerforsendelse i foråret 2018. Vi har bl.a. fået en stor
donation af skolemøbler fra Højby skole, sammen med flere andre
donationer, der pt. står på lageret i Højby.
Som resultat af drøftelserne på projektrejsen af kommende
støtteinitiativer har vi brug for følgende effekter, som vi håber at
medlemmerne kan medvirke til at fremskaffe:
•
•
•
•
•

Mus med ledning og tastaturer til computerskolen
Diverse syartikler til syskolen (stoffer, sytråd og andet tilbehør)
Håndværktøj og haveredskaber (uden strøm)
Børne- og voksencykler
Fodbolde og 2 eller 4 fodboldmål i ”officiel voksenstørrelse”
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Den kommende container vil vi pakke selv igen ved lageret i Højby i
løbet af foråret, og her får vi brug for alle de medlemmer, som har
mulighed for at give en hånd. Nærmere følger.
Den meget succesfulde fodboldturnering YaSally Cup bliver afviklet primo
2018, og den er netop nu under planlægning i et samarbejde mellem
arrangørerne i Gambia og den danske bestyrelse. Det er desværre endnu
ikke lykkedes at finde en sponsor af turneringen (koster ca. 10.000
kr.), så derfor afholdes udgiften af foreningens meget sparsomme midler.
Vi efterlyser derfor en sponsor af turneringen, eller nogen der kan vise
vejen til en sponsoraftale.
Det tidligere omtalte tandlægeprojekt, hvor læger fra Odense
Universitetshospital vil bruge en uges tid af deres ferie på frivilligt
at rejse til vores lokalområde for at behandle/undersøge børn og unge
med tandproblemer, er også blevet udskudt lidt i forhold til den
oprindelige plan, men projektet gennemføres nu primo 2018.
Hvis man er interesseret i at se nogle billeder/videoer fra
projektrejsen, så kan man gå ind på foreningens facebookside, der hedder
”Støtteorganisationen YaSally Charity Organisation”.
På generalforsamlingen ultimo marts 2018 vil der også blive vist
billeder/videoer fra projektrejsen, og formanden vil fortælle om hans
tur og de store resultater som YaSally’s støtte giver i området.
Henvendelse vedrørende donationer, sponsorat mv. kan rettes til formand
Momodou Sise.
Afslutningsvis vil vi ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt
Nytår, samt takke for jeres uvurderlige støtte af projektet.

____________________________
Venlig hilsen
Momodou Sise og Lars Andersen
Formand og kasserer
YaSally Charity Organisation
Fåborgvej 308, st.
5250 Odense SV
Tlf.: 2018 7932
Mail: Sally@yasally.dk
Web: www.yasally.dk
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