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Julen 2018 

 
 

Kære medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer, donorer og frivillige! 

 

Yasally ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for den store støtte vi har 
fået til vores projekt med at hjælpe det fattige område i Gambia. 
 
Uden jeres støtte var der ingen hjælp, og det ville være meget ærgerligt, for den hjælp vi yder 
er af uvurderlig betydning for både børn og voksne. 
 
Året 2018 har været et godt år, hvor vi har fået indsamlet en masse udstyr bl.a. i form af 
brugte skolemøbler, tavler og sportsudstyr samt materialer til vores selvhjælpsprojekter med 
skolekøkkenhave, syning og strikning mv. 
 

 
Vandkander mv. er modtaget i Gambia til brug i deres skolekøkkenhave 
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Vi sendte en stor 40 fods HC-container af sted i foråret, som blev pakket fra vores lager hos 
Lars Otto i Højby. Den blev modtaget en måneds tid senere, og den blev omgående pakket 
ud og indholdet fordelt efter den langsigtede distributionsplan, som vi og vores 
søsterorganisation har udarbejdet sammen. 
 

 
Skolemøblerne er under distribution i Gambia efter modtagelse af containeren 

 
Det blev også året hvor Yasally fik en ny hjemmeside i luften (sponsoreret af Genbrug til 
Syd og Brandnewmedia, Odense) og kom på Instagram, så nu er vi på de fleste platforme 
med nyt fra vores projekt i både tekst og billeder. Klik ind og følg med.  
 
I lighed med tidligere år har fodboldturneringen Yasally Cup igen været afholdt i 2018.  
 
Finalen er dog blevet udskudt og spilles først den 5. januar 2019 mellem Pakau Njogou og 
Fass Saho – vist på nedenstående billede. 
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De 2 finalister linet up ved én af de indledende kampe. Pakau Njogou spiller i rødt. 

 
I årets løb har vi igen fået doneret en masse udstyr til vores projekt. Særligt kan vi fremhæve 
Højby Skole, Ådalskolen, Bellinge og Dalum Skolen, der har doneret i hundrede vis af 
brugte skoleborde og –stole.  
 
Derudover har superligaklubben S.I.F., Silkeborg Idrætsforening, også doneret rigtig meget 
sportsudstyr i form af spillertøj, fodbolde mv. 
 
Lageret hos Lars Otto er på vej til at blive godt fyldt op igen indenfor kortere tid. 
 

                     
Medlemmer og frivillige arbejder hårdt med indsamlingen af skolemøbler i Højby og 

Bellinge. 
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Genbrug Til Syd, som finansierer vores containerforsendelser efter forudgående ansøgning, 
har netop godkendt vores sidste afrapportering fra forsendelsen i sommers uden 
bemærkninger.  
 
Nu er vi klar til at lave en ny ansøgning først i 2019, så alt det udstyr, som vi har fået 
doneret, kan blive sendt til Gambia i løbet af foråret 2019. 
 
Aktuelt mangler vi dog følgende, som vi håber, at i kan hjælpe med at skaffe: 
 

• 2 eller 4 fodboldmål i de rigtige voksenmål 
• Gammeldags ”Stadionur” 
• Sy- og strikkeartikler 
• Manuelle symaskiner 
• Computere, skærme og mus 
• Haveredskaber 
• Børne- og voksencykler 
• Sponsor til Yasally Cup med ca. 10.000 kr. kontant pr. år 

 
I er meget velkomne til at ringe eller skrive til formanden. 
 
 
 
Mange hilsner fra 
 
Yasally Charity Organisation 

 

Momodou Sise og Lars Andersen 
Formand og kasserer 


