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Februar 2020 
 
Kære medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer, donorer og frivillige! 
 
Partnerskabsrejse 
 
Som vi tidligere har orienteret om, fik vi ved sidste containerbevilling også bevilget en partnerskabsrejse til 
Gambia for at følge op på vores støttearbejde generelt og planlægge fremtidige projekter, sammen med 
vores søsterorganisation i Gambia, samt at overvære fodboldfinalen i Yasally Cup. 
 
Formand Sise rejste i starten af januar 2020 afsted i én uge til vores fokusdistrikt i Gambia. Sammen med 
ham fulgte 2 repræsentanter fra Silkeborg Idrætsforening (S.I.F.), Jacob og Svend Ove, og et af vores 
medlemmer, Ingrid. 
 
De 2 repræsentanter fra S.I.F. ville dels gerne overvære finalen i Yasally Cup, og dels besøge nogle skoler 
for at være med til at overrække nogle undervisningsmaterialer, der bl.a. var doneret fra midler, som var 
indsamlet af S.I.F.’s medlemmer. 
 
Yasally’s medlem, som også deltog på turen for egen regning, i lighed med sidste år, boede i den landsby, 
hvor vores søsterorganisation er hjemmehørende i 14 dage, og fortsatte sin undervisning i syning og 
strikning for kvinderne i området. 
 

     
Stemningsbilleder fra landsbyen Pakau, hvor vores søsterorganisation er hjemmehørende 
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Sise havde hjemme fra lavet et detaljeret og tæt pakket program for rejsen for at nå så meget som muligt. 
 

    
Men uden mad og drikke dur de ikke…… 
 

Første punkt på dagsordenen var finalen i Yasally Cup, hvor alle involverede blev præsenteret for hinanden 
og S.I.F. overrakte et medbragt komplet sæt spillertøj til alle fodboldspillerne, en lægetaske til hvert hold og 
andet fodboldudstyr. Det var igen en meget flot donation fra S.I.F., og alle spillere og øvrige involverede 
blev meget glade.  
 

 
De 2 finalehold i Yasally Cup 2019 præsenteres, og i front vores nye banner 
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Finaleholdene i deres nye spillertøj, som S.I.F.’s repræsentanter netop havde overrakt 
 

       
1. billede: Jacob Tind fra S.I.F i gang med lægetasken 
2. billede: Pokal, medaljer og præmier linet op og klar til overrækkelse 
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Til finalekampen mødte mere end 1.000 tilskuere op fra hele distriktet, sammen med en del højtstående 
personer fra parlamentet, borgmestre, regionsformænd og andre ledende personer og myndigheder. Kampen 
var annonceret 3 uger før på landsdækkende radio, og den blev live-transmitteret af en reporter. Efter 
kampen blev der overrakt pokal, medaljer og præmier til vinderholdet. Finalen var en kæmpe succes og 
humøret meget højt, på trods af de sparsomme faciliteter, der er til rådighed. 
 

 
Formand Sise i højt humør sammen med vinderholdet og pokalen 
 
Næste punkt på dagsordenen var besøg på flere skoler for med egne øjne at opleve hvordan vores 
støttearbejde gør en forskel, og for at høre såvel elevers som skoleledernes vurderinger af vores støtte.  
 
Derudover skulle vi overrække undervisningsmaterialer til skolerne, som var doneret af bl.a. S.I.F.’s 
medlemmer, Energi Fyn og RSP Systems. Vi kunne naturligvis ikke nå rundt til alle de skoler og klasser, 
som vi støtter, men havde på forhånd udvalgt nogle stykker, som vi ville besøge, og samtidig overrække 
skriveredskaber, papirblokke og tasker, som er en stor mangelvare.  
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”Delegationen” i gang med uddeling af undervisningsmaterialer til en udvalgt skoleklasse 
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Eleverne har modtaget kuglepenne fra Energi Fyn og tasker fra RSP Systems 
 

Vi er dog langt fra i mål med støttearbejdet i vores fokusdistrikt. Der er stadig flere skoler der står på 
venteliste til brugte skolemøbler fra Danmark, og andet undervisningsudstyr. 
 

  
Her kan man tydeligt se, at der er et reelt behov 
 
 
 
 
 



  
  

 
 

Side 7 af 10 

YaSally  
Støtteorganisation for Gambia 
 

Formand Momodou Sise 
Fåborgvej 308, st. 
5250 Odense SV 
 
Web: www.yasally.dk 
Tlf.  (+45) 2018 7932 
E-mail:    Sally@yasally.dk 
 
CVR: 32 411 118 

 
Tredje punkt på dagsordenen var besøg hos den øverste politidirektør i Gambia, hvor vi overrakte ca. 30 
computere med tilbehør til Police Departement. Det er helt nyt for politiet, at de skal til at anvende 
computere. 
 

 
Sise og politidirektøren 
 
Resten af ugen gik med møder med en række samarbejdspartnere og myndigheder og ikke mindst vores 
søsterorganisation. 
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Møde med kendt fodboldspiller 
 
Svend Ove fra S.I.F. har i mange år interesseret sig for fodbold og har igennem tiden tilegnet sig et dybt 
kendskab til denne sportsgren. Svend Ove kan huske, at der var en gambiansk fodboldspiller ved navn Biri 
Biri, der spillede for B1901 i 70’erne, og som var den første afrikanske fodboldspiller i dansk fodbold.  
 
Ham ville Svend Ove gerne møde på turen, hvis det kunne lade sig gøre. Qua Sise’s store netværk i Gambia, 
lykkedes det med et par opringninger at få arrangeret et møde hjemme hos Biri Biri. Det så alle meget frem 
til. 
 
Biri Biri fik en stor karriere indenfor både dansk og spansk fodbold i over 10 år. Biri Biri spillede også på 
det gambianske landshold i hele 24 år. Han debuterede som 16-årig og spillede sin sidste kamp som 40-årig 
på hold med blandt andet sin søn. Under sit ophold i Danmark og Spanien spillede han adskillige 
landskampe, og det bemærkelsesværdige er, at han betalte rejserne selv, da forbundet ikke havde så mange 
penge.  

Biri Biri tog i 1982 tilbage til Gambia, hvor han nu spillede en række sæsoner for Wallidan FC i Banjul igen.  

Senere blev han efter en kort trænerkarriere teknisk direktør. Han er fortsat involveret i klubben, lige som 
han har plads i det nationale fodboldforbund.  

Han har modtaget den nationale orden i Gambia – hele to gange. I 2000 blev han udnævnt til årtusindets 
fodboldspiller i Gambia, og i 2003 fodboldambassadør i CAF, den afrikanske fodboldkonføderation. 
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Svend Ove og Sise på besøg hjemme hos Biri Biri - han er stadig et nationalt ikon i gambiansk fodbold. 

   

Minderne foldes ud hjemme hos Biri Biri 
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Generalforsamling 
 
Som annonceret afholdes generalforsamling den 25. marts og den vil vi opdele således, at der afholdes den 
ordinære del den første timer, og så har vi afsat 2 timer, hvor Sise vil fortælle om projektrejsen og vise en 
masse gode billeder og videoer. Vi håber, at vi kan få S.I.F.’s 2 repræsentanter, eller bare én af dem, til at 
komme på generalforsamlingen og give et indlæg om deres oplevelse af turen. 
 
 
Mere information 
 
Husk altid at følge vores  

 Instagram på: @yasally_charity_denmark_gambia 
  https://www.instagram.com/yasally_charity_denmark_gambia/ 

 Facebook på: https://www.facebook.com/St%C3%B8tteorganisationen-YaSally-Charity-
Organisation-223129871083436/ 

 Hjemmeside på: www.yasally.dk 
 
 
 
 
 
Mange hilsner fra 
 
Yasally Charity Organisation 
 
Momodou Sise og Lars Andersen 
Formand og kasserer 


