
Kære alle klubber som har doneret penge til vandprojektet i Gambia. Avedøre-Hvidovre, Bogense-Nordfyn, 

Brande, Lolland, Nykøbing Falster, Næstved, Ringsted, Ringkøbing, Skjern-Tarm, Vordingborg, Silkeborg 

Kære alle præsidenter. Vil I sende denne mail rundt til jeres klubmedlemmer. Tak. 

 

Rejse til Gambia fra den 1/11- 15/11- 2023. 

Som jeg tidligere har orienteret om, blev vandprojektet i landsbyen Kabekel i Gambia færdiggjort i foråret 

2022 med succes. 

I november besøgte jeg sammen med Aminatta, soroptimist i SI Banjul atter landsbyen. Vi blev modtaget 

med klapsalver og dans af kvinderne. Det var en super god oplevelse at se den ”velstand” som det rene 

drikkevand havde medført af sundhed og penge til landsbyens piger og kvinder. 

Der blev bygget nye større huse. Penge til at sende børnene i skole. Dyrket adskillige mangeartede  

afgrøder i kvindernes baghaver. Opdrætning af geder m.m. 

Høvdingen fortalte desuden, at hver enkelt ”compound” betalte et lille beløb hver mdr. til vedligeholdelse 

af vandforsyningen evt. til reparation af vandhaner. Pengene blev sat ind på en fælles bankkonto og frem til 

dags dato, var der indsat svarende til ca. 4.600 d kr.  

Jeg har ofte tænkt, at det kunne være så godt, hvis der var 1-2 soroptimister fra hver klub, som kunne have 

lyst til at rejse med, for at se det færdige resultat. Et resultat, som kun kunne lade sig gøre, takket være 

interessen og den fælles økonomiske indsats fra jeres klubber. 

Derfor har vi i Si Silkeborg besluttet at sende denne opfordring /indbydelse til jer. Solveig som er præsident 

i Silkeborg, og som tidligere har været med i Gambia, har lovet at rejse med igen, hvilket jeg er meget glad 

for. 

Tanken er, at vi laver en ”festdag” i landsbyen med masser af glade kvinder og børn.  Soroptimist balloner 

og lidt mundgodt til børnene. Festlighederne og kvindernes egen fortælling om, hvilken forskel det rene 

drikkevand har gjort for piger, kvinder og hele landsbyen, optager vi på video. 

Med videoen kan vi forhåbentlig skabe noget PR for vores organisation i landets medier og i bedste fald 

mange flere medlemmer i klubber i hele landet. 

Det ville være fantastisk, hvis vi kunne rejse en hel ”delegation ” af soroptimister fra vores klubber og 

måske endda fra andre klubber i landet.  

Som Aase skrev i første DPD NYT: ” Fejrer vi vores egne succeser” ? 

Jeg har været i Gambia 14 gange og kender derfor landet og flere gambianere, som står parate til at hjælpe. 

Solveig og jeg stiller os derfor gerne til rådighed med guidning og inspiration til andre oplevelser. 

I SI Silkeborg har vi flere projekter for piger i Gambia. Pigerne kan /skal vi selvfølgelig besøge, hvis der er 

interesse for det. 

Udover landsbyen og andre ”projektbesøg” skal vi sejle i mangrove skove. Køre ud i bushen. Besøge James 

Iceland (slaveøen) og m.m.  



Grib chancen til en anden form for oplevelsestur sammen med skønne soroptimist kvinder fra DK og SI 

Banjul. 

Solveig og jeg bestiller selv flybillet i nærmeste fremtid og regner med at rejse med French Airlines fra 

Billund. Prisen plejer at være et sted mellem 4.500 og op til 6.000 d.kr. 

En mulighed for at bo er Bungalow Beach - Hotelpris ca. 350-400 kr. pr døgn for et dobbeltværelse. Denne 

pris er gældende for medlemmer, som har et sponsor barn i  Kembujeh School Friends  foreningen. Hvis 

ikke man er medlem, skal man betale et beløb på 300 kr. til foreningen. 

Man kan selvfølgelig også selv finde et hotel, men generelt er de fleste hoteller lidt dyre, 

Vi vil meget gerne høre fra jer, som evt. er interesseret i at være med på denne tur. Gerne hurtigst muligt, 

men senest den 15 april, da vi gerne vil danne os et overblik over, hvor mange deltagere vi bliver, af hensyn 

til hotel reservation. 

For yderligere praktiske oplysninger må I meget gerne kontakte Solveig på telefon 21155005 eller mig på 

mail : ulkro@webspeed.dk 

Mange forventningsfulde og gode soroptimist hilsner 

Solveig og Ulla 

SI Silkeborg 
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