
Afslutningsrapport – “Rotary Denmark Nursery School”  project 1 – 

Galloya, Gambia 

 

Projektet blev startet op i august 2019 af nogle af de vestjyske Rotary klubber, som 

har været med til at finansiere kvindehaven i landsbyen. Efter at haveprojektet var 

blevet gennemført til planlagt tid og inden for de aftalte økonomiske rammer, var 

der stor velvilje til, også at hjælpe med finansieringen af dette nye projekt. 

Hvor vi til haveprojektet fik hjælp af såvel Hjælpefonden som District Grant, er 

skoleprojektet blevet finansieret ved hjælp af bidrag fra en række klubber men også 

private sponsorer. 

Budgettet var fra starten kr. 90.000, og dette tal er også det realiserede beløb for 

projektet, hvilket kan ses af vedhæftede opgørelse.  

Der var i det oprindelige budget lagt en reserve ind på 20%, som har vist sig at være 

tilstrækkelig til at opfange uforudsete udgifter. Vores projektleder Ousman Bah har i 

lighed med haveprojektet, kørt skoleprojektet meget professionelt har lagt utroligt 

mange arbejdstimer i det uden at vi betalt for hans arbejde. Det var baggrunden for, 

at styrekomiteen i november besluttede, at hvis han overholdt budgettet på den 

resterende del af byggeriet (3. klasseværelse, kontor, opbevaringsrum samt 

toiletter) ville vi bruge den resterende del af reserven på, at anskaffe en ”projekt 

motorcykel”, som bliver stillet til Ousman’s rådighed men ejes af projektet. 



Der er på nuværende tidspunkt indskrevet ca. 60 elever på skolen og børnene 

undervises i 2 klasseværelser i tidsrummet 9:00 – 13:00. Der er ansat 2 erfarne 

lærere, hvis løn de første 2 år betales af sponsorater fra Danmark, således at skolen 

har mulighed for at konsolidere sig. 

 

I lighed med alle andre skoler i Gambia, bærer børnene skoleuniformer. Den viste 

skoleuniform er specielt designet til den nye skole. 

Skolemøbler til de 2 klasser er fremstillet lokalt i området, hvorimod vi forventer at 

sende skolemøbler fra Danmark ned til det 3. klasseværelse i løbet af 1. halvår 2020. 

Det 3. klasseværelse tages imidlertid først rigtigt i brug i 2. halvdel af året, når elever 

fra ”nursery 2” rykker op i ”nursery 3”. 

    

Der er bygget 2 toiletter til skolen 



 

Med færdiggørelse af det 3. klasseværelse, kontor, opbevaringsrum samt toiletter, 

erklæres projektet hermed som værende afsluttet. 

 

Nyt projekt 

Under besøget i november 2019 af repræsentanter fra de finansierende klubber, 

blev det besluttet at starte et nyt projekt op, hvor skoleområdet indhegnes samt 

hvor der etableres legeredskaber samt en vandledning fra kvindehavens vandsystem 

over til skolen.  

Dette projekt drives af Carolinekilde Rotary Klub Odense, og hvor man regner med 

kunne finansiere projektet på kr. 47.750 ved hjælp af midler indsamlet af klubben 

samt gennem tilskud fra Hjælpefonden. 

------- 

Landsbyen Galloya er dybt taknemmelig for den hjælp, som Rotary klubberne har 

ydet til finansiering af skolen, som gør at landsbyens børn er på samme niveau som 

andre børn, når de starter i ”primary 1” i syvårsalderen. Som projektkoordinator vil 

jeg også sige tusind tak for hjælpen og den tillid, der er vist såvel Ousman Bah som 

projektleder og mig selv. 

 

Odense, den 18. januar 2020 

 

Preben Holmboe 

Projektkoordinator 

  

 

 

 


