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Regnet kommer ikke lenger så forutsigbart som
før – det kan utebli helt eller delvis, eller det
kommer i så store mengder at jorda ikke klarer
å trekke det til seg.
Det fører til store problemer for matvareproduksjonen.
For å bøte på dette, ønsker befolkningen
i Sutukoba å etablere et risfelt de kan kontrollere.
Feltet ligger like ved Gambia-elva, og vannet
herfra er avgjørende. Men for å kunne kontrollere at ikke feltet tørker ut eller blir oversvømt,
ønsker de å etablere demninger og pumpeanordninger.

Har du lyst til å bli med å støtte prosjektet?

Vil du sponse nytt risland?
kroner.

JA! Jeg vil støtte risprosjektet, og ønsker å få tilsendt bankgiro.

SU

JA! Ja, jeg vil gjerne holdes informert om risprosjektet gjennom min e-postadresse.
Vi vil sende ut info på e-post to ganger i året til alle givere som ønsker det, ut 2006.
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JA! Jeg vil støtte risprosjektet, og sponser det med
Jeg har satt pengene inn på kontonr. 28010 967297.
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Risfeltet skal gi mat til minst 4.000 mennesker,
og være en stabil matvarekilde for innbyggerne
i Sutukoba. Feltet eies kollektivt, og skal drives
i fellesskap. Det er den gambiske staten som
prosjekterer opparbeidelsen av feltet, og innbyggerne selv som utfører arbeidet. Risprosjektet er
et samarbeid mellom Sutukobas Venner, den
gambiske regjeringen, Aktive Fredsreiser og
landsbyen Sutukoba. Demninger, vannpumper,
opparbeidelse av området og innkjøp av
risplanter vil koste ca 700.000 kroner.

Da skal feltet være opparbeidet og nøkkelpersoner ha fått full opplæring i risproduksjon.
For mer info: www.friends-of-sutukoba.org

Jeg

Vår familie

vil gjerne bli medlem av Sutukobas V enner. Kr 150 pr person og 250 pr familie pr år.

Navn:
Adresse:

Tlf. nr:
E-post:

Send slippen(e) til:
Sutukobas Venner
Postboks 19, 4951 Risør
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utukobas Venner
Sutukobas Venner er en venneforening
mellom Risør i Norge og Sutukoba og
nabolandsbyene i Gambia.
Foreningen ble stiftet i 1982, etter at Helga
Arntzen hadde vært på besøk og sett hvordan
små midler kunne bety stor forskjell i en fattig og
sårbar landsby. Folk hadde blant annet behov for
skolegang, sikrere matvaretilgang, et mer variert
kosthold, bedre hygiene og bedre helsepleie.
Siden den gang har Sutukobas Venner vært
involvert i over 100 små og store prosjekter. Fra
kurs i såpekoking og batikkfarging til opprettelse

f

av en hage som gir grønnsaker til hele landsbyen. Vi driver faddervirksomhet for å gi fattige
barn skolegang, og støtter utviklingsprosjekter
både innen helse, opplæring, jordbruk og
næringsliv.
Vår samarbeidspartner er Distriktskomiteen
for Upper River District. Den definerer hvilke
prosjekter de ønsker å sette i gang og hvordan
de skal gjennomføres. Vi hjelper med penger
og av og til ekstern kompetanse, mens innbyggerne selv stiller med arbeidskraft og lokal
kompetanse.

adderskap
Utdanning er nøkkelen til å komme ut av fattigdom. Derfor har vi satt i gang et fadderprosjekt,
som dekker grunnskolen for fattige barn. Undervisningen er gratis, men uniform, skolebøker og
en liten eksamensavgift må betales av elevene.
Prisen på dette er 250 kr i året. Inkludert i denne
summen er også en sekk ris til familien.
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Alle pengene du gir, går til ”ditt” barn.
Vår administrasjon skjer på dugnad av
engasjerte venner av Sutukoba.
Det er distriktskomiteen som velger ut barna
som får være med i fadderskapsordningen, og
du får informasjon om og bilde av ”ditt” barn.

SUTUKOBAS VENNER:
Tlf.: 37 15 39 00
Faks.: 37 15 43 58
post@friends-of-sutukoba.org eller fadderbarn@friends-of-sutukoba.org
Mer info ligger på www.friends-of-sutukoba.org

Vil du gi et barn et år på skole?
JA! Jeg vil bli Sutukobas Venner-fadder, og betaler 250 kr per år.For mer info: www.friends-of-sutukoba.org
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vil gjerne bli medlem av SutukobaVenner. Kr 150 pr person og 250 pr familie pr år.
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Tlf. nr:
E-post:



Send slippen(e) til:
Sutukobas Venner
Postboks 19, 4951 Risør

