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Vil du være med til at hjælpe børn og unge i det fattige 
Upper Nuimi landdistrikt i Gambia? 

 
 

Jeg hedder Momodou Sise, og bor i Odense sammen med min kone, 
søn og datter. Jeg er uddannet på Syddansk Universitet og arbejder 

på Odense Universitetshospital. 
 

Jeg var den eneste af 6 søskende, der fik en uddannelse. De andre 
af mine søskende lever i dag i Upper Nuimi i Gambia under meget 

fattige kår, som den øvrige del af befolkningen i dette landområde. 

 

Min opvækst i Upper Nuimi var præget af stor fattigdom, men det 

lykkedes alligevel min mor at skaffe penge til, at jeg kunne få en 
uddannelse. Jeg kom til Danmark via Danida og tog en landbrugs- 

uddannelse. Derefter læste jeg videre på universitetet og er uddan- 

net Cand. Negot. Engelsk. Efter afsluttet eksamen rejste jeg til Eng- 
land og arbejdede for British Transport Police nogle år, inden jeg 

blev ansat på Odense Universitetshospital som AC-Fuldmægtig. 

 

 

 
Hvorfor hedder foreningen YaSally? 

Min mor hed Sally og ”Ya” betyder mor på ”Wollof” (Gambiansk 
stamme) - deraf navnet. 

 

 Hun døde 70 år gammel og efterlod sig 6 børn 

 Hun havde kun råd til at betale for ét barns uddannelse og det 
blev mig 

 Hun levede i et samfund med stor fattigdom 

 Tilværelsen som alenemor var svær, men hun var en stærk 
kvinde 

 Hendes ønske var, at alle skulle have adgang til lægehjælp og 
at alle børn burde har mulighed for en uddannelse 

 Organisationen vil kæmpe i min mors ånd for at hjælpe børn, 
unge og kvinder i det fattige landområde, hvor jeg kommer fra 

 

  
 

 
 

Skolemøbler transporteres Børnehave får legetøj 

Momodou Sise 
Formand og stifter 

Isha, Mass og Sally 
Kone, søn  og datter 

Min baggrund 

 
Du er meget velkommen til at besøge vores hjemme- 
side eller kontakte os, hvis du ønsker at støtte forenin- 
gen: 

Materiale bidrag: 
Momodou Sise, Fåborgvej 308, st., 5250 Odense SV 

Tlf.: 2018 7932 * Mail: sally@yasally.dk 
 

Kontant bidrag eller medlemsskab: 
Lars Andersen, Klaus Berntsens Vej 300, 5260 Odense 

Mail: lars@yasally.dk 

 
Støtteorganisationen 

YaSally 
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Sundhedsklinik i Upper Nuimi 
For folk i landområdet er der ca. 50 km til Vi har brug for alt og specielt dit bidrag 
den nærmeste sundhedsklinik, og det er    

 
 
 
 
 

 
Syning og Strikning 

kun muligt at komme dertil til fods eller på 

æselryg. 

 
Vores mål er at bygge en 
sundhedsklinik i dette område. 

• Bidrag til at opbygge en sundhedsklinik i Upper Nuimi i Gambia 

 

• Økonomisk støtte til materialer og medicin 

 

• Udstyr og medicin til brug i klinikken 

 

• Frivilligt arbejde 

Et ny startede projekt med henblik på 

at åbne ny mulighede for at starte et 

erhverv. 
 

Vores mål er at hjælpe børnene til at 
lære at sy og strikke deres eget tøj, 
og øger deres job muligheder 

 

Fritidsaktiviteter 
Børn og unge vil gerne spille bold, lege og 

dyrke sport, men de mangler de mest 
basale sportsrekvisitter. 

 
Vores mål er at give disse børn 
mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter, 
ved at donere sportsudstyr mv. 

 
 

• Viden og ekspertise 

 

• Bidrage til at sikre børn et minimum af skolegang 

 

• Skolemøbler, tavler mv. 

 

• Formidlingsredskaber (computere, projektorer mv.) 

 

• Skoleartikler 

 

• Bidrage til fritidsaktiviteter 

 

• Sportsredskaber 

 

• Sportstøj og sportssko 

 

• Legeredskaber 

 
• Bidrage til selvhjælpsprojekter 

Selvhjælpsprojekter 
For at forbedre distriktets levevilkår 

iværksættes en række selvhjælpspro- 
jekter. 

Vores medlem Ingrid har været i 
Gambia for egen regning for t 
undervise i syning og strikning 

 
• Materialer til etablering af f.eks. vandforsyning og elforsyning 

 

• Symaskiner og tilbehør til sy– og strikkeprojekter 

 

• Viden og ekspertise 

 

• Medlemmer og kontant støtte 

 
Hvordan kan du støtte os 

 
Vores fokusområder 
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