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Projektbeskrivelse  
Nursery School Galloya, Gambia 

 
Gambia 
Gambia, der ligger i Vestafrika, er blandt de 10 fattigste lande i verden. Landet er det mindste i 
Afrika med en befolkning på ca. 2, 1 million mennesker. Bruttonationalproduktet pr. kapital var 
på 1, 45 USD pr. dag i 2016 ifølge Tradingeconomics.com/World Bank. 
Efter et præsidentvalg i 2016 blev Adama Barrow valgt som ny præsident, og landet bevæger 
sig nu gradvist hen imod demokrati. 
 
Galloya Village? 
Galloya Village ligger i Kombo Central District, West Coast Region i Gambia og der bor omkring 
800 mennesker i landsbyen fordelt på ca. 100 familier. Landsbyen er meget fattig, og 
gennemsnitsindkomsten ligger under det oven for nævnte beløb. 
Af de 800 mennesker, er omkring 100 børn mellem 4 og 6 år, og ligesom i de omkringliggende 
landsbyer formodes børnene at gå i en ”nursery school”.  Men der er ingen skole i Galloya og 
på grund af afstanden på ca. 6 kilometer til den nærmeste skole i området, tør forældrene ikke 
sende deres børn i skole, hvilket betyder, at børn fra Galloya har en stort handicap i forhold til 
børn fra andre landsbyer, når de starter i grundskolen (primary 1), hvilket påvirker deres 
fremtidsmuligheder. 
 
Det er derfor et meget stort ønske hos landsbyboerne i Galloya, at de får deres egen skole, så 
deres børn vil få de samme uddannelsesmæssige muligheder som børn i de omkringliggende 
landsbyer. 

 
 

Landsbyen er kendt for sine vægmalerier og en 
del turister besøger området. 
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Projektbeskrivelse 
Billedet nedenfor viser det stykke jord, hvor landsbyen ønsker at bygge skole. Jorden tilhører 
landsbyens Imam, der er villig til at sælge det til dette formål. Jorden ligger lige overfor 
"Womens Garden", som er etableret i første halvdel af 2019 med hjælp fra 7 danske Rotary 
klubber. 
Dette projekt betegnes allerede nu som en stor succes, da det har ført til bedre ernæring og en 
højere levestandard i landsbyen. 
Alle synes om ideen om at etablere skolen for de små børn tæt på haven, hvor deres mødre 
arbejder. 
Det er almindeligt kendt, at Rotary ikke understøtter køb af jord. Heldigvis besøgte en privat 
sponsor fra Holland landsbyen i marts 2019. Han blev så begejstret for projektet, at han 
donerede et beløb, der vil betale for køb af jorden. 
Der er derfor kun brug for midler til opførelse af en bygning med 3 klasseværelser, 1 kontor og 
et opbevaringsrum. 
Udgifter til bygningen anslås til 90.000 DKK. 
En fuld specifikation af budgettet er vedhæftet. 
Møbler, whiteboards og undervisningsmateriale forventes at blive doneret. Hollandske 
sponsorer har allerede sendt 27 kasser med skolemateriale til landsbyen. 
  
 
 

 
 
 
Drift af skolen 
60 børn forventes at blive indskrevet på den nye børnehave skole. Hver af dem vil betale 100 
dalasi (14 DKK) per termin, som er 3 måneder. De skal også betale et ”studiegebyr” på 50 
dalasi pr. måned.  
Den samlede indkomst for skolen derfor at udgøre 15,000 dalasi per termin (hver 3. måned). 
En NGO "Balabu Worldwide Painting" i Gambia har lovet at give alle donationer indsamlet fra 
turister, som besøger de berømte vægmalerier i landsbyen. Private sponsorer fra Holland har 
ligeledes lovet at hjælpe med at betale for driftsomkostningerne. 
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Fra begyndelsen vil der være 4 medarbejdere: 2 lærere, 1 vicevært for både skole og have 
plus Ousman Bah, der vil lede såvel kvindehaven som skolen. 
Ousman Bah har været projektleder på ”Womens Garden” projektet, som er gennemført til den 
planlagte tid og indenfor det fastlagte budget. Han nyder stor respekt i landsbyen og det 
omkringliggende område. Han ønsker også at arbejde med partnere som feks. "Canaria 
Nursery School" og "Malada Primary School". Begge skoler har lovet at hjælpe i  specielt det 
første år. 
Ousman vil ligeledes mødes med personale på Gambia College for at diskutere uddannelsen af 
det nye personale. 
 
12. august, 2019/Ousman Bah og Preben Holmboe 


