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Den nye Heartlift førskulen er opna! 

Det var stort å få vera med å klyppa snora, som eit symbol på at førskulen vår endeleg 

er opna.  Ein etterlengta skule skapar begeistring og gleda. Borna, foreldre, 

journalistar, lokale og nasjonale heltar, naboar, ungdomar, bestemødre, ja alle som 

kunne krypa og gå i området, var her på denne merkedagen. 

Det er åtte år sidan Berit og eg 

skreiv kontrakt på kjøpet av 

den fire mål tomta i Brufut. Vi 

byrja med å renska opp i 

vegetasjonen og bevare 

livgjevande tre, som skygge 

for sola. Den pålagte muren 

rundt området kom fyrst og 

deretter fekk vi 

finansieringsgåve til å borra 

etter vatn. Vi har framleis 

ikkje pengar nok til å borra så 

djupt at vi får drikkevatn. Det 

er etterlengta. 

Draumen var å bygga eit 

Heartlift senter og no er vi 

fornøgde med resultatet. Vi 

veit at alt startar med borna og framtida i dette fattige landet, ligg hjå dei. Utdanning er 

vegen å gå og det gjeld å starta tidleg. 

Når vi står her og skuer utover 

skuleplassen, med dei fine borna i nye 

lysblåe uniformer, spente over alt det 

nye som skal opplevast akkurat her. 

Uten støtte frå gode fadderhjelparar i 

Noreg, hadde dei rundt 200 borna ikkje 

hatt noko å gått til, ikkje anna enn den 

stusselege kampen om å overleva 

dagen, kanskje ei håndfull eller to med 

 

 

  Nyhetsbrev 



ris, leik med ein pinne, ein stein. Ventetida på håpet om det verdige er over. I uniform 

er er alle like, uansett situasjonen i heimen. Med lærarar som bryr seg, blir det gode 

stunder i klasseromma. Forundring i blikket  og nysgjerrige på kva Happy betyr. For 

det er akkurat gleda, Happy, som er tema for framføringa til borna denne dagen.  H – 

A – P – P- Y . Eg føler at akkurat her og no er det gleda som er i sentrum. Ikkje kva 

som skjer av problem heime, ikkje kva som skjer  i morgon, men Happy for skulen, for 

å ha denne fristaden til å koble av og læra, leika og leva,  lukkeleg, at dei små 

menneskene, som er  framtida, no har ein stad å gå til der dei skal veksa.   

Talene er mange, dei er lange og slik er det her. Borna veit det, for dei veit ikkje 

korleis 17-mai er i Noreg, at der er det tett program og aktivitet på skulane, talene er 

korte for at borna skal sleppa å vera i ro, sleppa å vera stille, lenge. Det veit dei ikkje 

her i Gambia. Lenge og lenger enn lenge sit dei på benkene og at mikrofonanlegget 

virkar, virkar ikkje, reager dei ikkje på. Det skjer noko, dei er i sentrum- med nye 

uniformer. Det blir mat denne dagen. Kvinnene i fargerike drakter, har kutta 

grønnsaker og kokt kylling på grua sidan sola stod opp. Alle skal få bli mette. Det er 

trygt og godt, så borna kan slappa av og gleda seg over forventningene  til dansen, 

trommene og Zimba showet. Dei veit at dagen i dag er den største dagen i livet, så 

langt. Vi som er her, ser det i blikkene og føler det på stemninga. Lange talar dempar 

ikkje forundringen. 

 

Berit er kjernen i at skulen er opna. Berit kjenner alle og alle kjenner Berit,  som har 

kunnskap om kvart enkelt born, om situasjonen deira, om landet, ho har opplevd livet 

på innsida i familiar i ein mannsalder. Det veit folket her og det skapar ein eigne 

forankring i skuleopninga. Fattigdomen har så mange lag, så mange uttrykk. Sjølvsagt 

er det eit av spørmåla vi får frå avisjournalistane og frå TV kanalen som intervjuar oss 

– er denne skulen bærekraftig? Journalisten er frå Banjul, hovudstaden. Han kjenner 

ikke historien til Berit. Han kjenner ikkje historien om kva som har løfta mange 

          

  



menneske i området her, men innslaget om Heartlift på fjernsynet dagen etter, var eit 

av hovedoppslaga. Ein liten forening som gjer ein stor forskjell. 

 

                                                                             

Det blir Zimba show, det blir dansing, heftige rytmar, borna som får metta magen sin i 

dag. Det blir fest. Skulen er opna!  

Ei tomt er fint. Ein skulebygning endå bedre. Kvalitetsundervisning er det aller beste, 

så difor investerer vi i at undervisningen ikkje berre skal væra lærarstyrt, men også 

interaktiv med eit norsk utvikla system  https://leaplearning.no/  der borna blant anna 

lærer gjennom "lærings apps" på Ipad. Det er spennande at teknologien er blitt så 

demokratisk at dei fattige i verda kan dra nytte av den digitale tidsalder.   

Vi ynskjer opplæring av lærerene våre, vi ynskjer denne digitale læringsformen og vi 

er takknemlege for bidrag til skulen.  Ja, vi er bærekraftige og saman satser vi på borna 

og utdanning. Takk for hjelp og støtte.  

Vigdis Jordal 

 

 

       

 

 

https://leaplearning.no/


 

Hva vil fremtiden bringe? 

Av: Paal Alme 

Med blikket festet dypt inn i min linse – 

sitter han og undrer seg over det han nå 

opplever;  

Vi er på besøk i som skal ha sin inntekt 

fra. Det er det han lever av – og kommer 

ikke betalingen, blir familien de fattigste 

av de fattige områdene av Banjul – deler 

ut klær og ris – og er også litt 

«slepphendte» med noen kontanter, der 

vi ser at familien vi besøker, ikke er i 

nærheten av å greie å betale den månedlige husleien.  For den svært enkle boligen som 

hans mor og tre søsken disponerer, den er det også en huseier raskt kastet på gaten. 

Skjønt, der lever de nærmest allerede, men uten betaling mister de tak over hodet – og 

blir ennå mer sårbare for alt som kan skje her ute. 

Faren har han ikke sett siden han var en neve stor – snart blir det vel ham som må ta 

mer ansvar for familien. Kom ikke og si at det ikke er et tøft liv han har foran seg! 

Jeg sitter og undrer selv, hva tenker han på? Hvilke tanker gjør han seg, her han sitter 

med en vilt fremmed mann, som forsøker å føre en samtale på guttens premisser.  

Jeg selv er rimelig godt kledd – har fotoutstyr på fanget, apparater som sikkert kunne 

finansiert et par årsleier til huseieren – og jeg kommer rett fra en god frokost på 

hotellet der jeg bor. Kontrasten er enorm: Her i huset er det intet å spise, kanskje 

bortsett fra litt ris som står i en svart jerngryte på gruen.  

Og jeg tenker igjen på hva han tenker på? Men det er ikke lett å få det ut av denne 

vevre gutten. Han snakker sitt eget stammespråk – har lært litt engelsk, men derfra å 

starte en konversasjon med en langhåret hvit nordmann, som er full av undring og 

medlidenhet – nei det er ikke lett.  

Skole er redningen for disse barna, tenker jeg. Skolegang og kunnskap – for sakte men 

sikkert å komme seg ut av denne hengemyra som slike liv lett kan bli.  

Og det er her vi kommer inn – med støtte slik at det blir mulig. For alt koster…. 

Det ender med at jeg får tatt mine bilder – gutten får noe i hånden som gjør ham glad – 

og jeg har fått ennå mer å tenke på. 

Takk for møtet – det satt sine spor! 

 



 

Aller første gang 

AV: Paal Alme  

Husker du aller første gang du fikk noe du aldri hadde spist før?  Noe som både var 

godt og spennende – og kanskje også ganske eksotisk?  

Som voksen har man mange minner fra både positive og negative opplevelser på 

matfronten. Våre barn opplever stadig nye retter, særlig nå som vi farter til fjerne 

himmelstrøk og tar inn over oss fremmede kulturer til stadighet. Ja, vi er nesten alle 

blitt storkonsumenter innen mat og eksklusive reisemål.  

Langt over det vi burde, om du spør meg….. 

Ndey – aller første gang i livet…. 

Men denne opplevelsen var langt mer spesiell: - Ndey – er flott jente på 15 år, datter 

til Heartlifts gode lokale «altmuligmann» og ansatt, skulle besøke oss. Faren hadde i 

mange år, - nesten hele hennes liv - ikke visst om henne!   

Moren forsvant med sine foreldre da hun ble gravid – og slo seg ned i nabolandet. Og 

så plutselig, når datteren blir 15, dukker hun opp, etter å ha sporet opp sin far via 

internett. 

Et rørende møte 

Det ble et rørende møte. Faren; Magidi, stiller i sin flotte Gambiske festdrakt – et 

antrekk han i flere år har brukt til høytid og spesielle markeringer – eller ikledd seg 

under/etter sine utallige danseopptredener rundt om i landet.  For her snakker vi om en 

mann med høy grad av profesjonalisme innen dansekunsten – en som til og med har 

opptrådd på Gambisk TV. Og som har deltatt på store arrangementer.   

Og datteren Ndey – i 

nesten ny skoleuniform, 

sydd ved den lokale 

skolen, der hun får sin 

sårt tiltrengte 

undervisning i fag som 

engelsk, matematikk og 

naturfag. 

Sjenert, litt brydd over å 

møte så mange 

fremmede – men 

allikevel svært 

mottakelig for input fra 
 



både Berit og Vigdis – og undertegnede. Sistnevnte, som opplever Gambia for aller 

første gang denne førjulsuken 2018.   

«Dette må feires», er omkvedet. Og restaurant på et strandhotell i nærheten, blir målet;  

Et enkelt måltid på oss alle, med hamburger til de unge. Hamburger med pommes 

frittes – og sistnevnte spist med noe så merkelig som en gaffel, et spiseredskap hun 

aldri hadde brukt før, i sitt ennå unge liv! For her i Gambia spiser man med fingrene.  

Og så høydepunktet - is til dessert – noe hun aldri hadde smakt tidligere. – 

Tenk – aldri smakt is – og snart 15 år! 

      Snakk om å komme til paradis…… for en dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi oss din grasrotandel!  
Du kan også støtte oss ved å gi oss din grasrotandel 
når du tipper ved å tilknytte Heartlift                        
(org. Nr. 992934719) som din Grasrotmottaker inne 
på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen  
 

 



”Leap Learning” - på skolen vår 

Vår nye Heartlift skole skal gi god undervisning til elevene. Leap Learning, utviklet i 

Norge av Marit Linnebo Olderheim, er en ny pedagogisk metode, som kombinerer 

teknologi og spill. Barna lærer på sitt eget nivå og tempo. Vi var litt spent på hvordan 

denne nye læremetoden ble mottatt, og startet med å investere i 9 små skjermbrett. Det var 

utvilsomt ingen grunn til bekymring. Vår ansvarlige lærer, Pa Abdou, uttaler at både 

lærere og elever ”Love it”.  

Til vårt store hell var Marit i Gambia 

da vi åpnet skolen, og vi fikk 

uvurderlig hjelp til installering. Uten 

elektrisitet på skolen jobbet vi til 

langt på natt med hodelykter og lys 

fra telefoner.  

Vi har tatt i bruk kontor, læreværelse, 

lagerrom og en gang, og kan ha 40 

elever til undervisning på samme tid.  

Undervisningen har vært konsentrert 

rundt førskoleelevene, men nå skal alle fadderbarna fra barneskolen inkluderes. 

Programmet består av over 100 apper og passer til alle aldre. Denne uken investerer vi i 

noen flere skjermbrett.  

Dette er en unik sjanse til læring for 

barn av fattige familier i Gambia.  

Dersom du ønsker å vite mer om 

Leap Learning: 

https://www.youtube.com/watch?v=O

dzFCwzefA0  

 

 

 

 

 

                             

 

 

Følg oss på Facebook: 

https://www.facebook.com/HeartliftNorway 

https://www.youtube.com/watch?v=OdzFCwzefA0
https://www.youtube.com/watch?v=OdzFCwzefA0


 

Til slutt – og aller viktigst 

 

Tusen, tusen takk til alle dere faddere som 

sponser barnas utdannelse og gir dem en 

mulighet ut av fattigdommen. 

Tusen, tusen takk til dere som har støttet oss 

ekstra; innkjøp av tavler (Jan Erik), nye 

pulter (Konnerud Barnehage), strøm til 

skolen (Hege Elisabeth), tilskudd til boring 

etter drikkevann (Reidun, Bjørg, Paal, Britt) 

og kjøp av lodd. 

 

 

 

 

 

 

 

Heartlift            

Sagaveien 11       

3050 Mjøndalen 

 

E-post: post@heartlift.no 

Telefon:  957 67 770 

 

Bank:  2270 21 46333 

Vipps:  106265 

 

Alle foto: Paal Alme 


