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og Gunnar Andersen <larsogwinnie@hotmail.com>; Lars og Winnie Andersen <larsogwinnie@hotmail.com>;
Peer Andersen <peer.rokkjaer.andersen@outlook.dk>; Thordis og Kristian Bjerg <krestenkb@gmail.com>; Jette og
Lars Bram <bram@privat.dk>; Anne og Ole Bøttiger <bottiger@webspeed.dk>; Britta og John Christensen
<brittaogjohn@gmail.com>; Dagmar og Knud Damgaard <kdc@it.dk>; Karen Helle Lyck og David Mawn
<karenhelle@dsa-net.dk>; Hanne og Jørgen Eriksen <h.a.eriksen@live.dk>; Svend Ove Grønning SIF
<aasog@webspeed.dk>; Ida Bruun og Adam Hansen <adam.1988@live.dk>; Poul Erik Hansen <peh@live.dk>; Claus
Houden <cehh@odense.dk>; Ida Bruun <ida-bruun@live.dk>; Vibeke og Niels Chresten Johannessen
<vibeke@nctrafik.dk>; Eva og Steen Juel <sjuel@live.dk>; Henrik M. Juel <hmj@byens-tegnestue.dk>; Kirsten Cornett
og Jørgen Bagger <kirstencornett.schmidt@gmail.com>; Jan Kongstad <jan.kongstad@rsyd.dk>; Bente og Lars Otto
Kristensen <bente_kristensen@hotmail.com>; Mette Voight <Mette.Voight@rsyd.dk>; Anne og Claus Mogensen
<anneclaus@mail.dk>; Eigil Mørk <gogem40@gmail.com>; Ute og Ousu Ndong <ousuu@yahoo.com>; Janne Noer
<jannenoer2212@gmail.com>; Anders Nordentoft <annor@odense.dk>; Alice Holm Ole Jepsen
<olejepsen7@gmail.com>; Karen-Bodil og Anker Pedersen <ankerped@gmx.com>; Vibeke Pretsch
<vibeke.pretsch@ouh.regionsyddanmark.dk>; Ole Rahbek <jan.ole@stofanet.dk>; HA85 Rene Bergerling
<rbergerling@gmail.com>; Momodou Sise <sise1@yahoo.com>; Anja Klinge Søndergaard <anja.klinge@gmail.com>;
Marie og Michael Søvsø <marie.holmgaard@gmail.com>; Roland Thomsen <art.atlantic@hotmail.com>; Finn Vadum
<fvadum@gmail.com>; Trine og Thomas Winther <trnwinther@gmail.com>; Natalia Emilia Wilczynska
<nataliasolnica@wp.pl>; HA85 Frank Nielsen <sponsor@ha85.dk>; Genbrug til Syd <genbrugtilsyd@dmr.org>; Svend
Ove Grønning SIF <aasog@webspeed.dk>; Intergen Jan Bech Olesen <jan.olesen@viborg.rm.dk>; Multicenter Syd
Jesper Frandsen <jesper@multicentersyd.dk>; Henrik M. Juel <hmj@byens-tegnestue.dk>; Henrik Monrad Juel
<hmj@byens-tegnestue.dk>; Bente og Lars Otto Kristensen <bente_kristensen@hotmail.com>; Mette Madsen
<mettemus38@hotmail.com>; Multiatleten <info@multiatleten.dk>; HA85 Rene Bergerling
<rbergerling@gmail.com>; Sandra <sandraholst67@gmail.com>; HA85 Søren Nielsen <bestyrelsen@ha85.dk>;

Kære alle medlemme og samarbejdspartnere!

I forlængelse af det for nyligt udsendte nyhedsbrev, er det en stor
glæde at kunne orientere om, at vi netop har fået bevilget forsendelse
af endnu en container til Gambia.
MEN udover selve forsendelsen har vi også fået bevilget indkøb af
nødvendige udstyr til den tandlægemaskine, som Kæbekirurgisk afdeling på
OUH har doneret, jf. det sidste nyhedsbrev. Vi har faktisk fået en
bevilling på godt 77.000 kr. til indkøb af dette udstyr, jf. tilbud fra
leverandøren. Det er helt unikt, at der nu kan planlægges et stort
tandlægeprojekt i Gambia for børn og unge, der aldrig ville komme til at
møde en tandlæge. Projektet vil formentlig blive gennemført i foråret
2017, men alt udstyr bliver sendt med den kommende container.
Og endelig har vi fået en bevilling på en partnerskabsrejse til Gambia,
således at Yasally kan rejse til Gambia og følge op på vores projekter,
og planlægge nye tiltag i samarbejde med de lokale partnere. Denne rejse
vil ske samtidig med tandlægeprojektet, som også kræver stor planlægning
og lokal tilstedeværelse. Yasally sender selvfølgelig Sise afsted på
denne tur.
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Den kommende container vil blive pakket for os af en
samarbejdsorganisation, der hedder Multicenter Syd, der er en
produktionsskole på Lolland-Falster. Denne skole har et samarbejde med
DMRU (Dansk Missionsråds Udviklings Afdeling), som er den organisation
under Danida, der bevilger f.eks. forsendelsen af vores containere.
Indholdet i containeren vil primært blive skolemøbler som dels er
doneret af Højby Skole og dels indsamlet af Multicenter Syd. Derudover
vil der blive sendt 15-20 cykler, tandlægemaskinen med udstyr, en masse
sportstøj/-artikler som er doneret af hhv. Dalum-Hjallese
Idrætsforening, Silkeborg Idrætsforening(SIF)og sportsklubberne i Højby,
samt andre forskellige ting og sager i relation til vores igangværende
projekter.
Alle de skolemøbler, sportsartikler og andre ting, som vi har på lager
dels ved Lars Otto i Højby og dels på Højby Skole skal pakkes i kasser
mv., hvorefter Multicenter Syd henter det hele på en stor lastbil, og
kører det til Lolland-Falster, hvor de pakker det hele.
Vi mangler aktuelt at pakke en del her i Højby, så hvis der er nogen der
kan afse lidt tid til at give en hånd snarest muligt, vil vi blive
glade. Ring eller skriv til Sise.
Tak for jeres støtte.

-Med venlig hilsen
YASALLY CHARITY ORGANISATION
Momodou Sise og Lars Andersen
Mail: sally@yasally.dk
web: www.yasally.dk
Tlf.: 2018 7932
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