Kjære alle venner av Little Bryn – Reisebrev fra Gambia, mars 2016
Vi har nettopp kommet hjem etter en flott uke i Gambia
og Little Bryn. Det gir inspirasjon å se hvor godt skolen blir
drevet og hvor entusiastisk personalet arbeider. En uke
går fort, og det har vært hektiske dager.
I det vi går inn skoleporten, blir vi omringet av
elevene på Little Bryn. Alle ønsker å holde oss i hånden.
Med et barn på hver finger får vi et svare strev med å få
hilst på personalet, Fatou og Mama som står og lager mat
på kjøkkenet, vaktmesteren og nattevaktene, og ikke
minst rektor Sarjo og lærerstaben. De to nattevaktene,
Bemba og Fanding, stråler lykkelige når vi har med to
varme jakker til dem. Det kan nemlig bli kjølig på nettene,
men nå slipper de å fryse. - Men, sier Bemba, det hadde
Spennende med brev fra første klasse i Norge
vært fint med et par gummistøvler også når regntiden
kommer. Det kan nemlig være slanger i gresset, og de er ikke lette å se i mørket.
Fatou på kjøkkenet er ikke i slaget. Hun har fått en infeksjon i kneet, og kan nesten ikke stå
på beina. Hun har vært hos legen og fått resept på antibiotika, men hun trenger penger til å kjøpe
medisinen. Den koster nesten en halv månedslønn. Vi gir
henne 1000 dalasier til medisinen, noe over 200 kroner.
Allerede neste dag har hevelsen i kneet gått ned, og Fatou
har ikke så vondt lenger.
På benken sitter Modou, den pensjonerte
vaktmesteren. Han savner sin gamle venn, Malamin,
dagvakten, som brått gikk bort i august i fjor. De pleide å
sitte sammen på denne benken og prate sammen. Nå
deler han benken med den nye dagvakten, Abdoulie, som
også er førskolens nye vaktmester. Abdoulie er arbeidsom.
Han har opparbeidet store deler av skolehagen, sørget for
Calvin slapper av sammen med sin nye venn
maling og vedlikehold av bygningene, og for at
skoleområdet er rent og pent.
Little Bryn er en velholdt og vakker førskole, og skiller seg sånn fra mange andre skoler i
Gambia, med sine hvite, nymalte murer og det store, velstelte uteområdet. Vi har ikke vært der
lenge, før rektor Sarjo stolt tar oss med til skolehagen og
viser frem bed med løk, salat, mynte og søtpoteter. Inntil
muren står også noen bananplanter. Hver ansatt har
ansvaret for ti bed hver. Noe går til skolematen på Little
Bryn. Noe selges til inntekt for førskolen.
Snart sitter barna bak pultene, og ut fra
klasserommene høres sang, regler og instruksjoner.
Bokstaver og bokstavlyder læres. Fireåringene i level 2 øver
med kritt på pultene sine, mens læreren går rundt og
veileder og oppmuntrer. De eldste elevene i level 4 er
trygge på bokstavene og lydene, og noen kan sette
sammen ord. Når vi får følge av en gruppe elever en
ettermiddag etter skoletid, peker de på dyr og andre ting
Calvin handler inn til Gambiamarkedet neste år
rundt seg og forteller oss hva det heter på engelsk.
Dagen etter er vi på barneskolen, Essua Lower
Basic School. Rektor på barneskolen, Lamin Njie, forteller at elevene som kommer fra Little Bryn er
flinke, sammenlignet med elevene som kommer fra andre førskoler i området. Utstyrt med brev fra

Bryn og Hammerbakken og en laptop med videoer, går vi på besøk til klassene. Nysgjerrig leser
elevene brevene fra Norge, og de står tett rundt laptopen og ser video fra pantedagen med
fellessang og berget av tomflasker. Særlig videoen med Calvin som demonstrerer det norske
pantesystemet, slår godt an. Den har Kristoffer, Magnus og Emilio på 7. trinn laget. Det er også
spennende å se de norske elevene lese brevene de skrev
i november. Vi har med oss en stor bærepose med brev
tilbake til Norge.
De samme videoene ble vist på foreldremøtet på
Little Bryn senere på ettermiddagen. Det er viktig å
formidle den innsatsen vi gjør i Norge for at barna deres
skal få gå på skolen. En gruppe tidligere Little Bryn-elever
vil prøve å samle inn penger til førskolen. De ønsker også
å være en ressurs for andre tidligere Little Bryn-elever
som ikke har klart seg så godt i livet, og kanskje droppet
ut av skolen. Som et tiltak tenker de å starte med
opplæring i birøkting og utvikling av produkter knyttet til Vi øver på å skrive bokstaver
dette, bl.a. vokslys og honning. Eventuelle inntekter skal
gå til Little Bryn. Kebba Joof, også han en tidligere elev, er sertifisert birøkter, og skal stå for
opplæringen. Det er også opprettet en ”Mothers Club” på Little Bryn, som ønsker å bistå førskolen.
Vi har de siste årene tatt med personalet på utflukt for å gi dem impulser og at de skal lære
om nye ting. For to år siden var vi på My Farm. Det var her spiren til å prøve birøkting ble sådd. I fjor
besøkte vi en annen førskole, drevet av den norske foreningen Butterfly Friends. I år besøkte vi en
kunstner ved navn Isha Fofana. Hun er internasjonalt anerkjent. I flere år bodde hun i Tyskland, inntil
hun bestemte seg for å flytte tilbake til Gambia. I tillegg
til kunsten, er hun særlig opptatt av utdanning. Med
glød og engasjement prater hun bl.a. om hvordan man
snakker med og underviser barn, ikke gjennom kjefting
og påbud, men med dialog. - Alle mennesker har et
talent, sier Isha. - Og det er dere lærere som må hjelpe
barnet til å finne sitt talent, slik jeg fant mitt da jeg
begynte å male. Mette av inntrykk, men med sultne
mager, setter vi oss i bussen for å reise hjem.
Tradisjonen tro, stopper vi i Banjul og spiser kylling
med pommes frites, før personalet setter kursen
tilbake over elven. Dagen etter setter vi oss på flyet
Brev fra Norge og video med Calvin som panter flasker (fra
barneskolen)
hjem til Norge, men før det kjøper vi to par
gummistøvler, så nattevaktene kan føle seg trygge for
slanger når regntiden setter inn om noen måneder.
Økonomien på Little Bryn har det siste året blitt vanskelig. Økte lønnskostnader kombinert
med over 25% svekkelse av kronen i forhold til dalasien, merkes. Samtidig ser vi at førskolen i Gambia
er levende som aldri før, med foreldre og tidligere elever som hjelper til og engasjerer seg, og
kvaliteten på undervisningen blir stadig bedre. På vegne av barn og voksne på Little Bryn ønsker vi å
takke alle dere som støtter prosjektet, elever og foreldre på Bryn og Hammerbakke skole,
skolefaddere og andre sponsorer. Oppgjøret fra panteaksjonen må vi fortsatt vente en stund på, men
vi anslår at vi fikk inn omkring 40 000 kroner – et fantastisk resultat! Takk for alle bidrag og alt
engasjement!
Har du lyst til å støtte Little Bryn litt ekstra, kan du melde deg som skolefadder og registrere
deg på www.littlebryn.org, eller du kan gi et bidrag på konto nr. 1503 35 09887.
Følg også med på www.facebook.com/littlebryn.
Med vennlig hilsen
Mona Dahle og Helge Bock

