Kære Kubunehs Venner

Kubuneh Schools
På grund af corona situationen har vi ikke haft mulighed for at rejse til Gambia i mere end et
år, men her i november var vi 3 dobbelt vaccinerede, der tog turen.
Vanen tro var det varmt her lige efter regntiden, og i år havde det nok fået et nyk opad til
omkring de 40 grader midt på dagen. Med sved på kroppen gik vi så i gang med vore mange
planlagte gøremål.
Indledningsvis holdt vi møde med den nye skoleleder, Kekuta Manneh og
høvdingen, Ebou Tamba. Vi diskuterede vore idéer med opholdet, og
hvorledes vi kunne samarbejde. Kort sagt drejede det sig om at sikre
standarden på det, vi har bygget, og det vi har sendt derned. Vi ville gerne
vise dem, hvorledes det kunne vedligeholdes og renoveres og derudover
høre, hvilke problemer lærerne oplevede mht. inventar etc. Om muligt ville
vi gerne sammen med dem diskutere arbejdsgange til vedligeholdelse.
Udover dette bad vi skolelederen arrangere et møde med
skoledirektøren i Brikama for at følge op på mødet for 2 år siden.
Efter mødet tog vi alle en runde til samtlige lokaler og depoter for
at få et overblik. Kekuta tog forskellige problemstillinger med til
et lærermøde.
På rundturen kom vi forbi toiletterne og så, hvor de nye toiletter,
der er bevilget af Lions, skulle bygges. Stenene er nu støbt.
Sidst på dagen havde vi aftalt møde med de tømrere, der havde været med ved bygningen af
den nye skole. Karsten fra vor gruppe og tidligere teknisk serviceleder havde hjemmefra
gennemtænkt, hvorledes de lokalt kunne renovere borde og stole med stålstativ. Vi aftalte nu,
hvad de skulle indkøbe af materiale, og hvornår vi kunne
gå i gang.
Lørdag, hvor
børnene ikke var
i
skole. skulle
Karsten vise vor
pedel, Modou,
hvorledes en
tavle kunne
renoveres med
tavlelak. Ret hurtigt fangede Modou fremgangsmåden og var meget tilfreds bagefter. Senere
gav han tavlen et ekstra lag.
Efter dette gik vi i gang med tømrerne. De havde som aftalt
indkøbt to krydsfinersplader, og Karsten gik i gang med at vise
dem nemme måder at få sæder eller ryg til stole savet ud.

Hurtigt fik de færten af arbejdsmåden, og
velpudsede sæder og rygge blev
fremstillet. Det er nu idéen, at disse
tømrere skal være vejledere for unge i et
’craftcenter’, der er ved at blive opført i
landsbyen.
Mandag den 15. havde skolelederen fået
aftalt møde med skoledirektøren i
Brikama. Vi diskuterede forrige års aftale,
hvor staten forpligtigede sig til at levere
lærere og betale løn til disse fra 1- til 9 klasse. Vi fik nu indføjet, at staten også på sigt skal
betale lærerløn til nurseryschool lærerne. Derudover talte vi om vedligehold af bygninger og
inventar samt statens muligheder for at bidrage hertil.
Da vi var i Brikama, købte vi en
skumgummimadras. Ved
hjemkomsten viste Karsten og Vagn
Madsen, hvorledes den kunne blive til
gode tavlesvampe. De demonstrerede
derefter for lærere, hvorledes man
rengjorde tavler. Høvdingen blev så
inspireret, at han gerne selv ville
skære tavlesvampe.

Rotary på Sydfyn har bevilget penge til et borehul i have øst. Vi
afsatte derfor en hel dag til mødet med borefirmaet. Om
formiddagen gennemgik vi med firmaejeren tilbuddet og
diskuterede flere detaljer. Efter frokost var vi i haven, hvor
ingeniøren fandt den rette placering og gav vejledning i
forbindelse med samspillet med vort solstrømsanlæg.
Efterfølgende skrev vi kontrakt. Kvinderne i have komitéen
viste stor begejstring med klap og dans, da de blev orienteret.
Helt anderledes var stemningen da vi besigtigede have
vest sammen med vor elektriker. I regntiden havde man
haft nogle frygtelige tordenstorme og lyn var slået ned i
solstrømsanlægget, så kvinderne nu ikke kunne få
pumpet vand op til deres haver. Desværre var flere
elektriske installationer helt ødelagte. En reetablering vil
mindst koste 7.500 Dkr. , og det må vi så i gang med at
finde sponsorer til. En rigtig ØV’er!

Da vi forlod landsbyen med sigte mod koldere himmelstrøg,
kunne vi med glæde konstatere, at vi endnu en gang havde
fået gang i flere tiltag, havde oplevet gode medspil og
oplevet at vor tilstedeværelse er vigtig for at holde gang i
en udvikling.
Derudover er det værd at bemærke, at coronaen ikke
umiddelbart spillede nogen rolle i landsbyen. På
sundhedscenteret havde man heller ikke haft tilfælde.
Hermed de bedste varme ønsker for en
God Jul
samt et rigtig
Godt Nytår
På vegne af styregruppen
Per Mathiesen

