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NYHEDSBREV fra YaSally 

 

Lige en sen-sommerhilsen fra YaSally med en kort opdatering fra foreningen. 

 

 

Medlemmer 

 

Medlemsantallet er stadig stigende i foreningen, og der skal lyde en stor tak til såvel nuværende som alle de 

nye medlemmer, der er kommet til i årets løb og senest på markedsdagen i Højby. 

 

Uden denne store støtte fra alle medlemmer var der ikke mulighed for at gøre en synlig forandring i vores 

fattige landdistrikt i Gambia. Vi vil rigtig gerne være flere medlemmer, så vi håber, at alle vil markedsføre 

foreningen, så der er endnu flere, der får lyst at støtte det unikke non-profit projekt. 

 

 

Markedsdag 

 

YaSally deltog på Højby Marked lørdag den 20. august 2016 for at slå et slag for foreningen og forsøge at 

øge medlemstallet og kendskabet til os. 

 

YaSally er i forvejen etableret i Højby området med mange medlemmer, frivillige, donorer, lagerplads mv., 

og netop derfor var det en god lejlighed til at ”vise flaget”. 

 

Det var en rigtig god dag, og initiativtagerne til eventen – Dagmar og Knud, Jette og Lars – gjorde en stor 

indsats for markedsføringen og havde lavet en rigtig fin stand. De kom i kontakt med mange besøgende på 

standen og fik også tegnet nogle medlemskaber. Initiativtagerne havde også lavet en spændende 

konkurrence med fine præmier, og mange deltog. 

 

Som et ekstra krydderi på markedsdagen havde YaSally fået den kendte musiker Basiru Sosu til at 

underholde på scenen med sit 21 strengede instrument – en Kora. Det var et stort hit og rigtig godt og 

anderledes indslag – se http://www.basiru1.com/index.htm. En stor og hjertelig tak til Basiru for den dejlige 

oplevelse og store donation til foreningen. 

 

Og en kæmpe tak til initiativgruppen og alle andre involverede. 
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Nedenfor et par stemningsbilleder fra markedsdagen. 
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YaSally Cup 2016 

 

Den meget populære fodboldturnering holder i år en pause. Det skyldes dels manglende 

sponsorer/finansieringsmuligheder, og dels særlige lokale forhold i Gambia. 

 

Turneringen vender tilbage i 2017, hvor vi håber at have fundet de nødvendige økonomiske midler. 

 

Det er vort mål, at der i 2017 kan etableres en turnering med 16 deltagende hold, som alle kommer fra hver 

sin landsby. 

 

 

Generel evaluering af projektet indtil nu 

 

Nedenstående er uddrag fra den seneste evaluering af vores projekt, som er sendt til DMRU (Dansk Mission 

Råds Udviklingsafdeling), som er den organisation under Udenrigsministeriet, der finansierer vores 

containerforsendelser. Efter hver containerforsendelse skal der sendes en afrapportering til DMRU. 

Støtteorganisationen er meget positiv overrasket over den effekt på uddannelsesområdet vores indsats har 

genereret. Det handler ikke mere kun om at få flere børn i uddannelse, men også at skolerne bliver 

opgraderet til flere klassetrin. Meget stor succes. 

Den første var Pakau Ba Lower Basic School som i 2014 blev opgraderet til en Upper Basic School med 

7.,8. og 9. klasse. I 2015 blev Pakau Penku børnehave opgraderet til en Lower Basic School, og 

KerrCherno blev opgraderet med en High School svarende til et gymnasium. Alt dette var muligt fordi 

Yasally kunne levere skolemøbler til dem. Dette betyder at børnene ikke behøver at flytter fra deres forældre 

for at få sig en uddannelse (se takkebreve fra skolerne). 

Nedenstående er et besked vi fik via email fra Essa, som er lederen af Pakau Penku Børnehave.  

Hello Mr Sise, 

We are here thanking you for the wonderful help that you have done for the school, tables and chairs that 

you send to us we have seen them and we appreciate them. Here are the tables and chairs that we are using 

in the class and expect more from you. For your information now the school is upgraded for lower basic 

school and now we have basic school teachers from the government. Looking support from you because the 

nursery is still held by us volunteers. Thanks from Essa. 
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Kerr Cherno School 2015 med de nye møbler. 

 

Igen via Facebook skrev han:  

We need more chairs and tables because by next year the school will be big by having grade 2 and the child 

are many .and also want yasally to build a structure in the school. And also to remind you the dex top to 

update the school document for filing purpose. Your, Essa and thanks. 

YaSally vil fortsætte med at donere skolemøbler mv. til skolerne i Kerr Mamma og Kerr Cherno. 

At skolerne bliver opgraderet betyder at de unge i befolkningen i høj grad bliver længere på landet sammen 

med deres forældre og søskende indtil de når meget langt i deres uddannelse.  

Dette betyder også, at de kan være med til at hjælpe forældrene på markerne. Desuden er det en 

omkostningsbyrde for forældrene at sende deres børn til Banjul for at få sig en uddannelse. 

Jo kortere tid børnene skal uddanne sig i Banjul, jo bedre for forældrene. Mange børn falder fra skolen 

fordi forældrene ikke har råd til at sende dem til Banjul. Men nu, hvor flere skole blev opgraderet, kan 

mange børns fremtid ser lyser ud.  

Dette koblet med Yasally Cup, som vi har etableret med meget stor succes, er børnenes vilkår i området 

noget andet i dag end før Yasally begyndte sit arbejde.  

Det har været med til at hæve produktiviteten ved at de unge hjælper ude på markerne efter og før fodbold. 

Der er stor entusiasme omkring fodboldturneringen i hele området. Børnene kommer til at læse længere på 

institutioner i området.  Sporten giver desuden børnene velvære og sundhed. 
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Yasally glæder sig til den dag, hvor vi får en besked om at der skal bygges et College i området, på grund af 

vores arbejde. Tak til Højby og alle medlemmer, tak til Danmark og de mange donorer og tak til DMRU. 

Et gedeprojekt er også etableret i regi af YaSally, og det gavner kvinderne og vil på sigt være med til at 

hæve levestandarden lidt for de familier, der får gederne (er etableret som stafetdonation, hvor afkommet 

gives videre til trængende familier).  

Landsbyen Pakau er blevet en god forretningslandsby pga. afholdelse af YaSally Cup og nu med en Lower 

Basic skole, er byen godt på vej i den rigtig retning.  

Det gælder også for hele området. Alt dette koblet med den nye ”Besøgsklinik” i Sachebo Village, som 

YaSally har leveret senge til, samt en masse hospitals éngangsartikler som Yasally har leveret til ESSAU 

Hospital. 

Sikke en succes vi har fået alt i alt de seneste år. 

 

Ny containerforsendelse 

 

YaSally har netop igen søgt om finansiering til forsendelse af en 40 fods container. 

 

Vi håber, at vi modtager en bevilling og vil fokusere på primært at sende skolemøbler afsted igen. Vi har 

denne gang ikke indsamlet møblerne selv, men forventer at Multicenter Syd (en etableret samarbejdspartner 

med DMRU) kan skaffe møblerne efter aftale – det er også dem der skal pakke containeren. 

 

Vi har også selv indsamlet en del udstyr, som vil blive sendt i denne container. 

 

Der forventes svar på ansøgning om en måneds tid, og så kan containeren forhåbentlig være i Gambia før 

jul. 

 

 

Tandlæge projekt - kæbekirurger til Gambia 

  
Som en del af forsendelsen i den kommende container er en mobil tandlæge enhed. Enheden er doneret af 
Kæbekirurgisk afdeling K, OUH (Odense Universitetshospital) - enheden er nyserviceret, velfungerende og 
klar til brug i Gambia. 
 
I tilknytning hertil har afdelingens leder, kæbekirurg, Torben Thygesen, tilbudt at bruge 1-2 uger af sin fritid 
kvit og frit på at rejse til Gambia for at undersøge og behandle en række patienter på lokale hospitaler og 
som en del af den frivillige rejsegruppe, medbringe et par af afdelingens tandlæger og en sygeplejerske, til at 
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behandle de børn, der går på skolerne i det distrikt, som er vores fokusområde. Disse børn trænger hårdt til 
at få set på deres tænder, og ingen af dem ville nogensinde besøge en tandlæge. 
  
Det er et helt fantastisk projekt, som der pt. er under planlægning. I vores næste nyhedsbrev kommer der 
mere vedr. rejsen. 

 

Nyhedsformidling fra YaSally 

 

YaSally’s primære nyhedsformidling sker via foreningens Facebook. Her vil der løbende blive informeret 

om nyheder, begivenheder og meget andet. 

 

Foreningen har en redaktør af Facebook, og hun modtager meget gerne forslag til opslag. Det er vores mål at 

gøre siden så levende og aktuel som mulig, så skriv endelige til redaktøren med ideer. 

 

Redaktøren er Ida Bruun og hun kan kontaktes på mail: ida-bruun@live.dk 

 

Herudover udsendes der 1-2 nyhedsbreve i løbet af året til alle medlemmer. 

 

YaSally’s hjemmeside formidler ikke nyheder, men er udelukkende en platform, hvor foreningens officielle 

dokumenter og anden fakta information bliver opdateret. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Afslutningsvis vil bestyrelsen for YaSally takke alle der på hver sin måde støtter foreningen i arbejdet 

med at gøre livet lidt bedre for en meget fattig befolkning i landdistriktet Upper Nuimi i Gambia. 
 

I øvrigt kan man altid følge støttearbejdet på www.yasally.dk og Facebook. Her ligger der også en del 

billeder og yderligere beskrivelser/nyheder. 

 

 

 

Mange hilsner fra 

 

Momodou Sise   Lars Andersen 

         Stifter af YaSally              Medstifter af YaSally 

 


