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Tak til alle der har støttet 
IKs aktiviteter i Vestafrika og i 
Danmark i det forløbne år.  
Tak til fonde, organisationer, foreninger og 
enkeltpersoner - og speciel tak til alle med-
lemmer og arbejdsgrupper, der har givet 
mange timer i det frivillige arbejde i løbet af 
året. 

Brug	hjemmesiden.	
IKs	hjemmeside	er	det	sted,	hvor	du	som	
medlem	kan	gå	ind	og	holde	dig	oriente-
ret	om	projekterne.	Det	er	også	det	sted,	
hvor	bestyrelse	og	arbejdsgrupper	læg-
ger	nyheder	ud	med	små	>ilmklip	og	fo-
tos,	som	illustrerer	IKs	aktiviteter	og	dag-
ligdagen	i	Syd.	Du	er	altid	velkommen	til	
at	kontakte	os	med	gode	ideer	og	kom-
mentarer.	Brug	evt.	KONTAKT	under	me-
nuen.	Vi	vil	straks	svare.	
www.iknet.dk	
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Indhold

2021	blev	endnu	et	corona	år.	Pandemien	gik	op	og	ned,	delvis	i	takt	med	års-
tiderne	og	nu	senest	med	en	ny	variant.		Men	i	vor	del	af	verden	kan	vi	allige-
vel	ånde	lettede	op	takket	været	vaccinerne.	

Det	kan	man	ikke	i	Vestafrika,	og	specielt	ikke	i	Sahel-landene,	og	dét	af	andre	
grunde.		Da	vi	i	løbet	af	året	spurgte	Boulougou	om	han,	hvis	det	var	muligt	
sammen	med	Fil	Bleu	skrædderne,	var	interesseret	i	at	blive	vaccineret	mod	
corona,	var	han	tøvende.		De	havde	større	trusler	at	forholde	sig	til,	end	den	
der	kommer	fra	corona.		Det	Boulougou	taler	om,	er	den	helt	uholdbart	ringe	
sikkerhedssituation	der	hersker	i	Mali	og	Burkina	Faso		her	i	sidste	halvdel	af	
2021.		
Se		mere	i	artiklerne	inde	i	bladet.	

Midt	i	den	svære	og	triste	situation	må	vi	fortsat	holde	fast	i	lyspunkterne	i	IKs	
aktiviteterne		-	og	glæde	sig		os	over	

-	at	264	elever	er	indskrevet	på	Skolen	i	Pah,	at	de	får	undervisning	på	trods	af	
trusler	fra	jihadister.	Det	kræver	kreativ	planlægning	at	gennemføre	under-	
visningen	på	alle	niveauer	

-	at	samtlige	skoleelever	har	fået	et	måltid	sund	og	nærende	mad	hver	dag	i	
skoleåret,	takket	være	skolesponsoraterne	

-	at	der	er	født	38	børn	i	Sundhedshuset	i	Pah,	hvoraf		3	er	født	ved	kejsersnit	
på	nærmeste	hospital.	Alle	børn	og	mødre	er	kommet	godt	over	fødslen.	

-	at	Fil	Bleu	for	andet	år	i	træk,	på	trods	af	corona,	har	haft	større	omsætning		
end	året	før	

- at	en	gruppe	kvinder	i	det	sydlige	Burkina	har	egen	produktion	af	karité	
- smør	som	de	afsætter	til	IKs	Karité	gruppe	som	forarbejder	det	til	cremer	til		
				danske	kunder	

- at	samme	gruppe	kvinder	har	udvidet	aktiviteten	til	også	at	omfatte	en	mor-
inga-plantage,	hvor	de	tørrede	blade	sælges	lokalt	som	kosttilskud	-	takket	
være	støtte	fra	Medarbejdernes	Honorarfond	i	Novo	Nordisk	

-	at	mikrokreditten	fungerer	med	lån	til	folk	vi	kender	i	Burkina	og	Senegal	

-	at	IKs	formue	er	væsentligt	forøget	med	udmeldelsen	af	Rejsegarantifonen,	
		hvilket	giver	>lere	støtte-	og	handlemuligheder		i	Syd	fremover	

-	at	30	IK-medlemmer	kunne	samles	til	et	vellykket	træf	i	Marstal	den	første	
weekend	i	september.		Det	generede	et	overskud	på	ca.	kr.	3.000	som	er	over-
ført	til	kontoen	for	skolesponsorater.	

-	at	IK	har	modtaget	anerkendende	kommentarer	til	sidste	års	nyhedsbrev	fra	
de	danske	ambassadører	i	Mali	og	Burkina	Faso	og	tilsagn	om	ambassadernes	
praktiske	støtte.		
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og støtter af IK et godt nyt år med positi-
ve fremskridt i 2022. 

Tove Ørsted- Karen Christensen-Helle Rugaard Julie Zaken- Pernille Hamming- Ulla 
Østerby -Inge-Lise Bau, Anette Sonne- Kirsten Hjelt, Birthe Nielsen
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Fra to projekter i Mali


Sundhedshuset i Pah 
Fra	beløb	doneret	til	Sundhedsaktierne	er	der	i	løbet	af	året	sendt	
100	doser	malariamedicin	til	Sundhedshuset	og	penge	til	indkøb	
af	et	års	forbrug	af	sæbe	til	skolen,	som	også	har	anskaffet	nogle	
>ine	vaskestativer	til	børnenes	håndvask	efter	toiletbesøg	og	før	
fællesspisning.	Sammen	med	vaccination	mod	børnesygdomme	er	
den	ret	simple	rutine	med	håndvask	det	bedste	værktøj	for	at	op-
retholde	børns	sundhed.	

Vi	hører,	at	Sundhedshuset	fungerer	godt	-	både	med	fødsler	og	
skadestue-hjælp.	Der	er	født	38	børn	i	sundhedshuset	i	2021.	Ved	
3	fødsler	var	der	komplikationer	så	det	blev	nødvendigt	at	overfø-
re	de	fødende	kvinder	til	hospitalet	i	Bandiagara,	hvor	det	er	mu-
ligt	at	lave	kejsersnit.	Kommer	der	så	en	ambulance?	Nej,	trans-
porten	foregår	på	en	trækvogn,	“charette”	de	ca.	20	km.	Det	er	
frygteligt	at	tænke	på	at	en	kvinde	i	fødsel	skal	udholde	transport	
som	denne	i	mange	timer.	Men	kvinderne	i	Pah-området	er	stærke	
og	alle	tre	kvinder	og	deres	børn	klarede	strabadserne.	

På	grund	af	risikonen	for	terror	er	det	desværre	ikke	muligt	for	os	
at	besøge	Pah	og	personligt	følge	arbejdet.	Så	for	at	få	et	bedre	
indblik	i	aktiviteterne	i	Sundhedshuset	er	vi	ved	at	udarbejde	rap-
porterings	ark,	som	en	gang	årligt	skal	sendes	til	os	-	i	lighed	med	
rapporteringen	fra	skolen.	Derigennem	vil	vi	få	mulighed	for	at	
vide,	om	der	er	områder,	hvor	vi	kan	støtte	-	for	eksempel	med	
midler	til	efteruddannelse.	

Sundhedesaktier	à	100	kr.	kan	købes	ved	indbetaling	af	ønsket	
beløb	til	konto	3170-3170092996.	

Skriv	venligst	under	“meddelelse	til	modtager”	navn	og	adresse	på	
den,	som	aktien/aktierne	skal	sendes	til.	

Ulla Østerby 

Cykelværkstedet i Pah 
På	grund	af	urolighederne	i	regionen	og	risikoen	for	Corona	smitte	
har	landsbyen	valgt	at	isolere	sig	så	meget	som	muligt.	Derfor	
kommer	der	kun	kunder	til	cykelværkstedet	fra	de	nærmeste	
landsbyer.	Det	er	folk,	der	ligesom	folk	i	Pah,	har	købt	cykler,	og	
som	har	brug	for	at	få	dem	repareret.		
De	unge	arbejder	jævnligt	på	værkstedet,	men	ikke	hver	dag.	De	
unge	fra	cykelværkstedet	kan	heller	ikke	følge	planen	om	at	tage	
til	omkringliggende	markeder	med	et	mobilt	værksted.	Indtil	vide-
re	har	de	udelukkende	kunder	fra	det	nærmeste	område,	som	de	
også	kan	servicere	med	svejsning	af	andet	end	cykler.	
Men	værkstedet	er	der	og	vi	er	overbevist	om,	at	de	unge –så	snart	
det	er	muligt	-	sætter	ind	med	initiativer	for	at	få	gang	i	arbejdet	
uden	for	Pah	igen.	

Ulla Østerby 
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Skolen i Pah – året der gik 
Det	nye	skoleår	startede	i	begyndelsen	af	oktober	med	
264	indskrevne	elever;	141	piger	og	123	drenge.	Det	sva-
rer	nogenlunde	til	elevtallet	i	sidste	skoleår,	og	hvis	det	
går,	som	det	plejer,	vil	der	komme	lidt	>lere	elever	i	løbet	
af	de	næste	måneder.	Skolen	har	i	alt	ansat	4	lærere,	her-
af	2	kvinder	og	2	mænd,	og	lønnen	til	lærerne	betales	af	
kommunen.	Der	er	6	klassetrin	og	3	klasseværelser.	I	de	
senere	år	har	der	været	et	øget	antal	elever,	og	der	er	i	
den	årlige	rapport	fra	skolens	ledelse	gjort	opmærksom	
på	et	stigende	behov	for	>lere	klasseværelser.		

Skolebespisningen	
Madordningen	på	skolen	er	samtidig	begyndt.	Tak	til	
sponsorerne,	der	har	sikret,	at	børnene	også	i	2021	fort-
sat	har	kunnet	få	det	daglige	måltid	varm	mad,	som	har	
så	stor	betydning	for	deres	sundhed	og	indlæringsevne.	
Både	børnene	og	deres	familier	har	glæde	af	denne	mad-
ordning,	som	i	høj	grad	også	har	betydning	for	familier-
nes	økonomi.	Kvinder	i	landsbyen	sørger	for	den	daglige	
madlavning,	og	bønderne	bidrager	med	naturalier.		

Skolekomitéen	har	også	i	år	afsat	et	areal,	hvor	der	dyr-
kes	bønner	til	skolemaden.	Fra	skolehaverne,	der	bidra-
ger	til	kantinen,	høstes	der	grøntsager	i	begrænset	om-
fang;	fortrinsvis	peber	og	løg.	Børnene	skiftes	til	at	vande	
og	passe	skolehaverne.	Lederen	af	skolen	har	i	skolerap-
porten	udtrykt	ønske	om	at	få	etableret	et	hegn	omkring	
skolehaverne,	så	der	kan	plantes	forskellige	frugttræer	til	
gavn	og	glæde	for	børnene.	IK	har	afsat	midler	til	at	a>-
holde	de	nødvendige	udgifter	til	materialer	og	træer	til	
plantning	og	afventer	nu	et	budget	for	de	forventede	ud-
gifter	hertil.	
	
Skoleåret	
Børnene	i	Pah	har	ikke	en	ferie,	der	svarer	til	ferierne	for	
danske	børn,	og	skolen	er	normalt	lukket	i	juli,	august	og	
september.	

I	løbet	af	dette	år,	som	på	mange	måder	har	været	en	
vanskelig	tid,	har	bevæbnede	grupper	overalt	i	Mali	væ-
ret	årsag	til	uro	og	problemer	for	befolkningen.

Tilstedeværelsen	af	disse	grupper,	som	er	islamister	og	
forlanger,	at	der	undervises	på	arabisk,	har	desuden	be-
tydet	usikkerhed	for	skolens	lærere,	der	underviser	på	
fransk	efter	det	franske	skolesystem.	Flere	gange	har	un-
dervisningen	for	de	ældste	elever	måttet	a>lyses,	og	i	pe-
rioder	har	skolelederen af sikkerhedsmæssige grunde kun 
kunnet undervise	tre	dage	om	ugen.	For	de	yngste	elever	
har	der	dog	været	undervisning	alle	ugens	fem	dage,	idet	
elever	fra	de	ældste	klasser	har	fungeret	som	hjælpelæ-
rere.	Kantinen	har	fungeret	godt	hele	året.	

Høst	samt	klima	og	miljø	
Regnen	startede	til	tiden	og	er	faldet	på	de	rette	tids-
punkter	og	i	de	rette	mængder,	så	høsten	af	hirse	har	væ-
ret	god.	Klimaændringerne	mærkes	også	i	Mali,	og	rege-
ringen	har	opfordret	til,	at	alle	skoler	i	landet	til	gavn	for	
klimaet	planter	1	træ	for	hver	elev.	Også	i	Skolen	i	Pah	er	
der	interesse	for	at	gøre	en	indsats	på	dette	område	og	
plante	træer	omkring	skolen	og	ved	skolehaverne.	Plant-
ningen	kan	først	foregå	efter	næste	regntid	og	i	august	
måned.		

Hygiejne	og	sundhed	
Børnenes	sundhedstilstand	er	i	almindelighed	god,	men	
malaria	er	stadig	et	problem.	Medicin	mod	malaria,	der	
>inansieres	af	midler	fra	salget	af	sundhedsaktier,	bliver	
en	gang	om	året	sendt	til	landsbyens	sundhedshus	fra	et	
apotek	i	Burkina	Faso.	Børnene	bliver	også	vaccineret	i	
sundhedshuset,	og	i	et	samarbejde	mellem	skolen	og	
sundhedshuset	
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bliver	de	og	deres	forældre	undervist	i	hygiejne.	Hver	
morgen	inden	skolestart	vasker	børnene	hænder,	og	
håndvask	før	spisning	og	efter	toiletbesøg	er	obligato-
risk.	Også	i	år	har	børnene	deltaget	i	den	årlige	”vaske-	
hænder-dag”,	som	arrangeres	af	UNICEF	overalt	i	Afri-
ka.	Disse	initiativer	har	i	høj	grad	forbedret	hygiejnen	
og	været	helt	afgørende	for	at	undgå	smittespredning;	i	
særdeleshed	i	forbindelse	med	corona-epidimien.	No-
get,	som	også	børnenes	forældre	i	høj	grad	er	opmærk-
somme	på	og	værdsætter.		

Efter	skolen	
Skolen	kunne	i	den	årlige	skolerapport	meddele,	at	35	
elever	sidst	i	juni	havde	bestået	grundskoleeksamen	-	
35	elever	var	gået	op	og	alle	bestod;	15	piger	og	20	
drenge,	som	alle	vil	fortsætte	deres	skoleuddannelse	i	
en	af	de	nærliggende	byer.	Nogle	af	eleverne	fra	Pah	er	
gået	i	lære	som	murere	i	en	anden	by,	hvor	de	er	ind-
kvarteret	hos	familie,	og	nogle	har	påbegyndt	andre	
former	for	uddannelse.	I	skolerapporten	er	det	oplyst,	
at	der	hos	>lere	af	eleverne	er	ønsker	og	planer	om	vi-
dereuddannelse	efter	grundskolen,	som	f.eks.	inden	for	
håndværk,	byggeri,	handel	og	sundhedspleje;	også	vi-
dereuddannelse	som	lærer	har	der	vist	sig	interesse	for.		

En	egentlig	formaliseret	håndværksmæssig	og	anden	
faglig	uddannelse	er	der	ikke	mulighed	for	at	få	i	Pah.	
Børnene	har	imidlertid	gennem	deres	skolegang	med	
undervisning	af	kompetente	lærere	samt	tilhørende	
madordning	opnået	en	god	uddannelsesmæssig	bag-
grund,	der	styrker	deres	fremtidige	uddannelses-	og	
erhvervsmuligheder.		

Karen Christensen 
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Investering	i	fremtiden	for	børnene	i	Pah	

Skolesponsorater	tegnet	af	IKs	medlemmer,	foreninger	og	privatpersoner	har	
igennem	årene	sikret,	at	alle	eleverne	i	Skolen	i	Pah	hver	dag	i	skoleårets	9	måneder	
har	kunnet	få	et	måltid	varm	mad.	Kommunen	har	ikke	økonomisk	mulighed	for	at	
dække	de	månedlige	udgifter	til	denne	madordning,	der	er	af	største	betydning	for	
børnenes	sundhed	og	indlæringsevne	og	i	høj	grad	også	for	familiernes	økonomi.	Der	
er	et	stort	og	stigende	behov	for	støtte	til	skolen.	

Du	kan	tegne	et	skolesponsorat	eller	købe	en	skoleaktie	
Skolesponsoratet	koster	for	1	barn	for	1	år	400	kr.	og	kan	tegnes	for	ét	eller	>lere	år.	
Du	vil	få	tilsendt	et	sponsorbevis	og	en	fotomontage	med	billeder	af	børn	og	lærere	
ved	Skolen	i	Pah.	Alle	indbetalte	beløb	går	ubeskåret	til	råvarer	til	madordningen	ved	
skolen.	

Ved	at	tegne	et	skolesponsorat	på	kr.	400	for	2022	–	eller	forny	det	sponsorat,	som	
du/I	tidligere	har	tegnet	–	kan	du/I	sikre	et	skolebarn	i	Pah	et	dagligt	måltid	varm	og	
nærende	mad	i	skoletiden	i	et	helt	skoleår.	Landsbyens	bønder	bidrager	med	naturali-
er,	og	landsbyens	kvinder	står	for	den	daglige	madlavning.	

Et	skolesponsorat	tegnes	for	ét	år	ad	gangen,	men	kan	gentegnes	eller	nyteg-
nes	for	efterfølgende	år	ved	indbetaling	af	yderligere	400	kr.	pr.	år.	Det	kan	f.eks.	gøres	
ved	en	automatisk	bankoverførsel.	Ved	gentegninger	vil	betaleren	få	en	mail	med	be-
kræftelse	på,	at	betalingen	er	modtaget.	

En	skoleaktie	koster	100	kr.,	og	beløbet	går	til	anskaffelse	af	skolebøger	og	an-
dre	skolematerialer,	som	de	lokale	myndigheder	ikke	har	midler	til.	Du	vil	få	tilsendt	
en	”aktie”	som	bevis	for	din	økonomiske	støtte.	

Du	kan	også	støtte	skolen	og	madordningen	med	et	beløb,	som	du	selv	vælger.	

Gaver,	der	gør	en	forskel	–	en	god	og	meningsfuld	gave	og	en	god	værtindegave	til	
gavn	og	glæde	for	mange.	

Du	kan	også	glæde	dine	børn,	børnebørn,	familie	og	venner	og	samtidig	glæde	og	gavne	skolebør-
nene	og	deres	familier	i	landsbyen	Pah	ved	at	give	et	skolesponsorat	eller	en	skoleaktie	som	gave.	

Sådan	gør	du:	
Indbetal	beløbet	til	IKs	konto:	Reg.nr.	3170	konto	10118832.	
Når	beløbet	er	indgået,	får	du	tilsendt	et	sponsorbevis	eller	en	aktie	i	overensstemmelse	med	ind-
betalingen.	
Husk	at	mærke	din	indbetaling	”støtte”,	”skolesponsorat”	eller	”skoleaktie”	og	at	skrive	navn	og	
adresse	på	den	person,	som	du	ønsker	skal	have	tilsendt	beviset.	

Alle	skolesponsorer	vil	årligt	få	tilsendt	et	nyhedsbrev,	der	fortæller	om	skolens	aktiviteter	og	om,	
hvordan	det	går	med	børnene.	
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Mali	-	udsigter	til	fred?	
Siden	krigen	i	Mali	startede	i	2012,	er	situationen	kun	blevet	værre.		Tusinder	er	døde,	og	kon>likten	fortsætter.	Både	
hæren	og	jihadisterne	lider	stadig	større	tab,	og	det	ser	ikke	ud	til,	at nogen	af	partnerne	kan	opnå	en	militær	sejr.		
Etnisk	vold	og	interne	stridigheder	er	blusset	op	i	kølvandet	af	de	usikre	politiske	og	sociale	forhold.	
Både	den	maliske	regering	og	nogle	af	de	jihadistiske	grupperinger	har	erklæret,	at	de	er	villige	til	at	indgå	i	en	dialog	
om	at	afslutte	den	blodige	kon>likt. men	indtil	nu	(dec.	2021)	er	der	ingen	af	parterne,	der	har	taget	initiativ	til	det	før-
ste	skridt.	Frankrig,	Malis	vigtigste	allierede,	er	imod	dialogen.	JNIM	(Jama’at	Nusratul	Islam	wal	Muslimin)	den	største  
jihadist	gruppering,	siger	klart,	at	de	ikke	vil	deltage	i	forhandlinger,	før	de	udenlandske	styrker	trækker	sig	tilbage.	
Det	påvirker	engagementet	i	regeringen,	som	i	forvejen	står	splittet	i		spørgsmålet	om	at	indgå	i	en	dialog.		

I	landdistrikterne	er	der	mange	steder	opstået	militser,	selvtægtsgrupper,	og	civil	ulydighedsgrupper,	som	det	f.eks.	er	
tilfældet	i	Dogon	området.	Militserne	tilbyder	beskyttelse	men	a>kræver penge	af	civilbefolkningen.	De	medvirker	også	
til	demoralisering	og	indgår	i	og	påvirker	lokale	etniske	kon>likter.	I	hovedstaden	Bamako	har	der	været	store	demon-
strationer	mod	specielt	de	franske	styrker.		
Med	den	store	uenighed	blandt	religiøse	ledere,	blandt	aktivister,	blandt	politikere	og	blandt	JNIM-	lederne,	er	det	ikke	
sandsynligt,	at	dialogen	vil	komme	i	gang	foreløbigt.	Og	imens	lider	befolkningen…	og	der	er	fortsat	ikke	udsigt	til	fred.																																		

Anette Sonne 

365	dage,	52	uger	og	12	måneder		
-ligger	og	venter	på	os	i	2022.	

Kalenderen	er	kun	et	øjebliksbillede,	et	lille	sekund	af	
det	liv	der	leves	i	Mali,	Burkina	Faso	og	Senegal	og	inde-
holder	12	fotos	som	er	taget	af	medlemmer	i	IK.	
Det	er	samtidig	også	gode	minder,	formidling,	udveks-
ling,	læring	og	nye	erfaringer.	Det	er	en	fortælling	om	et	
par	af	IK’s	projekter,	samt	en	fortælling	om	hvordan	livet	
kan	leves	og	bliver	levet	langt	væk	fra	vores	egen	verden.	
Kalenderen	er	en	vægkalender,	en	”lille”	med	målene	16	
x	21cm,	og	en	”stor”	der	måler	21	x	28cm.	
Den	store	koster	kr.	175	og	den	lille	kr.	150.			
Den	kan	bestilles	frem	til	den	20.februar	hos		sus-
annestengade2@gmail.com	
Kalenderen	er	allerede	sendt	ud	i	det	ganske	land	–	ja,	et	
par	stykker	skulle	også	til	Norge.	
Det	har	været	en	fornøjelse	at	lave	kalenderen	og	jeg	
håber	at	den	vil	bringe	glæde	rundt	omkring.	
Overskuddet	fra	salget	går	til	bespisningen	af	skolebør-
nene	i	Pah,	Mali,	de	såkaldte	skole-sponsorater.		
Med	ønsket	om	et	lykkeligt	nytår	2022.	

Susanne Stengade 
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Mikrokredit	

Vi	har	i	øjeblikket	6	lånere	i	IKs	mikrokredit,	som	stort	set	alle	skal	tilbagebetale	deres	lån,	eller	resten	af	det,	i	løbet	af	
2022.	
Det	højeste	lånebeløb	er	dkr.	5.600	og	det	mindste	er	på ca.	dkr.	600.	
Fire	af	lånerne	er	borgere	i	Burkina	Faso	og	to	i	Senegal.	De	er	alle	personer,	som	vi	kender	og	stoler	på.	
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Marc	Garango	i	Ouagadougou	har	i	oktober bedt	om	udsættelse	til	tilbagebeta-
ling	af	50%	af	sit	lån	på	ca.	dkr.	2.800	til	februar	2022,	hvor	en	del	hans	kyllinge-
opdræt	er	slagtemodent,	så	han	får	indtægter. Det	har	vi	naturligvis	bevilliget.	
Marc	ligger	ikke	på	den	lade	side. Med	baggrund	i	sit	uddannelse	som	veteri-
nærassistent,	har	han	nu	fået	et	fast	uddannelsesjob	med	løn.	Derudover	funge-
rer	han	også	som	veterinærrådgiver	for	beboere	i	sit	nærområde	for	en	symbolsk	
betaling.

Roumoual, bosat i Garango, har held med opfedningen af de to tyrekalve 
og har sendt billeder der viser deres gode trivsel. Tyrekalvene er hans bibe-
skæftigelse der er med til at sikre hans indkomst i tilfældet af hans hoved-
beskæftigelse som elektriker ikke rækker. Fastansættelse og udbetalt fast 
uge- eller månedsløn er noget langt de fleste unge i Syd må se langt efter! 

Jean-Luc,	også	med	efternavnet	Garango,		
med	uddannelse	i	at	håndtere	de	store	en-
treprenørmaskiner	som	bl.a.	bruges	i	guld-
minedriften	i	Burkina,	måtte	også	sande	at	
hvad	han	havde	opfattet	som	gode	løn-	og	
arbejdsforhold,	som	han	var	stillet	i	udsigt	af	
et	mineselskab,	ikke	havde	hold	i	virkelighe-
den.	
Jobbet	krævede,	at	Jean-Luc	måtte	rejse	>lere	
hundrede	kilometer	væk	fra	Ouagadougou	
og	>inde	et	logi og	installere	sig	med	alt	hvad	
det	indebærer	af	udgifter. 	 	IK	gav	ham	et	
mikrolån	på	CFA	50.000	=	dkr.	590	til	at	
dække	disse	udgifter. 	 	Men	arbejdet	i	minen	
var	ustadigt	og	tilmed	farligt	pga	sammen-
styrtningsfare, og	oveni	det	var	området	ter-
roristtruet. 	Så	Jean-Luc	måtte	vende	tilbage	
til	sin	familiære	base	i	Pissy,	hvor	han	nu	har	
arbejde	i	perioder.	Et	glædeligt	islæt	i	hans	
liv:	en	kæreste!

Pierre	Manga	og	hans	lille	familie,	der	er	bosat	i	
Senegals	sydlige	Casamance	provins,	etablerede	
sidste	år	en	grøntsagshave	med	egen	brønd. 	 	
Pierre	har	på	eget	initiativ	kontaktet	Anette	
Sonne	for	at	aftale	den	praktiske	del	af 	tilbage-
betalingen,	som	var	forventet	kunne	ske	fra	per-
son-til-person,	når	Anette	og	Ellen	Augustensen	
skulle	på	projektbesøg	i	Senegal	i	januar. Dette	
ser,	i	skrivende	stund,	ikke	ud	til	at	kunne	reali-
seres,	så	der	arbejdes	på	en	løsning	med	tilba-
gebetaling	gennem	pengeoverførsels>irmaet	
Worldtransmit.

http://www.iknet.dk
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Amy	Thiaw	er ny	låner	og	ægtefælle	til	Blaise	Seck	fra	Palmarin.	
Senegal,	som	adskillige	IK-medlemmer	har	lært	at	kende	dér. 	 
Han	var	på	besøg	i	september	i	forbindelse	med	projekt	Maangi.	

Som	så	mange	kvinder	i	Vestafrika	er	Amy	markedskvinde	og	
sælger	sine	hjemmebagte	kager	på	markedet	og	ved	vejkanten. 
Hendes	mikrolån	på	knap	dkr.	1.800	har	betydet,	at	hun	kan	
købe	sine	ingredienser	ind	i	større	målestok	og	dermed	effekti-
visere	sin	kagefremstilling. Som	den	bevidste	kvinde	hun	er,	
sætter	hun	hver	måned	et	beløb	af	til	tilbagebetalingen.

Moussa	Badini,	bor	i	Djibo	i	det	terroristplagede	Sahel	
er	pensioneret	”gendarme”	dvs.	i	burkinsk	sammen-
hæng	en	lokal	militærperson,	er	formand	for	AMUP,	for-
kortelsen	der	dækker	en	forening	af	bellaer,	en	etnisk	
gruppe	i	Sahel,	med	det	poetiske	navn:”	Association	des	
Mains	Unis	de	Pelles,	“	altså	hånd-i-hånd.” 	Alle	hans	ge-
der	var	gået	til	under	de	stadig	vanskeligere	klimatiske	
forhold	i	Sahel. Men	man	har	haft	held	til	at	opdrætte	
nogle	mere	robuste	geder. For	sit	lån	har	Badini	kunnet	
købe	en	lille	>lok	af	disse	geder.	

Overordnet	set,	kan	vi	vel	nok	tillade	os	at	sætte	Mikrokre-
ditten	i positiv	relation	til	bl.a.	Mål	nr.	8 af	de	17	Verdens-
mål 2030,	der	taler	om at	skabe	”Gode	Jobs	og	Økonomisk	
Vækst”.

Kirsten Hjelt

Donation
I landsbyen Pah er det tradion, at alle hjælper hinanden med 
at dyrke jorden og med at høste, men man mangler en del 
arbejdsredskaber. 
Et medlem i IK har ønsket at donere et større beløb til an-
skaffelse af gode nye hakker til ungdomsgruppen.

http://www.iknet.dk
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Butik	i	det	Grønne	

Igen	i	år	etablerede	vi	en	butik	i	hjørnet	af	Anette	og	
Arnes	frodige	og	fuglevenlige	have	i	Årsdale.	Det	er	
andet	år	i	træk,	vi	har	denne	butik.	Mange	nye	spæn-
dende	tekstiler	var	blevet	bestilt	til	lejligheden	fra	
vores	lokale	vævere,	
farvere	og	andre	
samarbejdspartnere	
i	Mali	og	Burkina	
Faso.	Specielt	satse-
de	vi	på	håndvævede	
tæpper	og	tekstiler.		

De	er	på	mange	må-
der	enestående,	væ-
vet	af	håndplukket	
bomuld.	Bomulden	
plukkes	lokalt,	og	
tråden	bliver	kartet	
og	spundet	i	hånden	
af	landsbyens	kvin-
der,	for	så	at	blive	
vævet	på	de	karakte-
ristiske	smalbane-
væve	af	mænd.	Bo-
mulden	er	økologisk	
–	der	er	simpelthen	
ikke	råd	til	gødning.	
Enkelte	af	tæpperne	
har	indvævede	>igurer	af	mytisk	karakter	og	står	
smukt	på	baggrund	af	den	rå	bomuldsfarve.	De	
øvrige	stoffer	er	farvet	med	den	oprindelige	og	
komplicerede	blå	Indigofarvning.	Enten	ensfarvet	
uden	mønster,	eller	med	mønster	f.	eks.	ved	at	sy	
ris	korn	ind	i	stoffet.	Efter	farvningen	>jernes	sy-
ningerne,	og	der	fremkommer	et	spændende	
mønster	i	varierende	toner	af	hvidt	

Selvfølgelig	havde	vi	også	vores	vanlige	varer	
med,	som	skjorter	til	dristige	mænd,	bou-bou’er	
og	andet	tøj.	Der	blev	virkelig	linet	op	til	en	>lot	
åbning,	forberedt	dagen	før	med	en	stor	del	af	
tøjet	smukt	arrangeret	i	vores	nye	blå	pavillon.-
Det	blev	et	brag	af	en	åbning.	Om	natten	blev	det	
et	frygteligt	vejr	med	voldsom	blæst	ind	fra	
Østersøen.	En	skypumpe	valgte	Anette	og	Arnes	
have	som	mål.	Helt	nøjagtigt	det	blå	telt.		

Det	var	et	rystende	syn,	der	mødte	de	første,	der	mød-
te	frem	den	næste	morgen.	Alt	i	teltet	spredt	ud	på	

græsset	og	alt	drivende	vådt.	Teltet	var	løftet	>lere	me-
ter	væk	og	omdannet	til	en	ubrugelig	sammenkrøllet	
blå	bunke	med	sammenkrøllede	teltstænger.	

Med	en	ukuelig	og	målrettet	indsats	påbegyndte	man	
at	få	renset	og	tørret	alt.	I	Arnes	og	Anettes	hus	var	
ikke	en	stol	eller	tørremulighed	gået	fri	for	et	stykke	

tekstil.	En	spændende	opstil-
ling,	når	man	skal	have	gæster.	

Solen	brød	frem	og	nyt	telt	
anskaffet.	Hele	juli	og	august	
måned	var	”Den	Blå	Butik”	
åbent	3	dage	om	ugen	beman-
det	med	skiftende	hold.	Salget	
gik	>int.	Det	betyder	noget	at	
folk	kan	føle	på	de	enkelte	
tekstiler	og	høre	historien	om,	
hvorfor	mange	af	de	håndla-
vede	tekstiler	er	så	specielle	
og	håndværksmæssigt	unikke.		

Alle	vi,	der	var	med	til	at	reali-
sere	projektet	”Butikken	i	Det	
Grønne”	nød	godt	af	Anettes	
og	Arnes	gæstfrihed	med	
overnatning	enten	i	telt	i	ha-
ven	eller	i	gæstehytten.	Samti-
dig	lagde	Anette	og	Arne	køk-
ken	til	hyggelige	fællesmålti-
der.	

Skal	man	drage	en	
konklusion	af	vo-
res	erfaringer,	så	
er	det,	at	det	vil	
være	>int	at	få	
erstattet	teltet	
med	en	slags	
mindre	pavillon,	
så	tøj	og	tæpper	
ikke	skal	bæres	
frem	og	tilbage	til	
skurvognen	hver	
dag.	Det	vil	også	
lette	Arne	for	dag-
ligt	arbejde	i	peri-
oden.	Desuden	

kan	vi	have	en	mere	
permanent	udstilling.	Der	er	mange,	der	kommer	forbi	
uden	for	sæsonen	for	at	købe.	

http://www.iknet.dk
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Hvordan	går	det	med		
Fil	Bleu’s	økonomi?	
Året	er	endnu	ikke	forbi,	og	her	i	skrivende	stund	kan	vi	
konstatere,	at	vi	pr.	1.	december	allerede	har	solgt	mere,	
end	vi	har	gjort	i	de	foregående	år.	Det	betyder	mere	ar-
bejde	til	vores	samarbejdspartnere	
i	Burkina	Faso	og	Mali	–	egentligt	
vores	hovedformål.		

Vi	har	endnu	salget	i	julemåneden	
til	gode,	men	tendensen	er	tydelig.-
Det	var	et	forrygende	salg	på	Born-
holm	i	år.	”Butikken	i	det	Grønne”	
var	en	succes	og	sammen	med	løs-
salget	i	løbet	af	året	fra	”Den	Blå”–	
den	blå	skurvogn	i	Anette	og	Arnes	
have	–	står	de	for	2/3	af	salget	ind-
til	videre.		

På	grund	af	Corona	blev	det	kun	til	
salg	ved	et	enkelt	arrangement	i	år.	
Egeskov	Julemarked	havde	>lot	doneret	Fil	Bleu	en	gratis	
bod	i	to	weekender.	Det	blev	kun	til	en	enkelt	weekend	på	
grund	af	Corona.		

Vi	må	også	konstatere,	at	salget	på	nettet	p.	t.	er	faldet	til	
næsten	det	halve.	–	Alligevel	har	vi	øget	det	samlede	salg.	
Hvis	vi	skal	prøve	at	konkludere	på	årets	salg	indtil	videre,	
springer	det	i	øjnene,	at	den	store	del	af	salget	er	sket	på	
Bornholm.	Derfor	er	det	nærliggende	at	antage,	at	det	
skyldes,	at	Bornholm	er	det	sted	i	landet,	hvor	>lest	kender	

Fil	Bleu,	samtidig	med,	at	de	der	er	kommet	forbi	har	fået	
fortællingen	om	håndværket,	der	ligger	bag	tekstilerne.	
Særligt	for	de	specielle	tæpper,	som	vi	har	satset	stort	på	i	
år,	har	det	haft	betydning	at	man	har	kunnet	se	og	føle	på	
dem.				

Fil Bleus værksted producerer ikke kun til salg på 
nettet, men også til det lokale marked. Sidst på 
sommeren fik Fil Bleu en større ordre på skoleuni-
former til en lokal skole.

Skrædderen Champy syr skoleuniformer til lokal skole.

Ole Østerby

http://www.iknet.dk
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Efterlysning	af	frø	
Kvinderne	i	Garango	i	Burkina	vil	meget	gerne	dyr-
ke	>lere	grøntsager	og	sælge	frø	på	markedet.	Men	
frø	er	dyre	at	købe	i	Burkina	Faso..	
Vil	du	være	med	til	“frøforsyning”	og	til	at	hjælpe	
kvinderne	med	at	få	frø?	Så	kan	du	indsamle	frø	fra	
din	husholdning,	når	du	f.	eks.	køber	chili,	grøn	eller	
rød	peber,	tomater,	melon,	græskar	m.>l.	-	helst	øko-
logiske.	
Henvend	dig	til	“Karitégruppen”,	så	vil	vi	give	dig	
nærmere	besked	og	fortælle,	hvordan	vi	vil	organi-
sere	indsamlingen	af	frø.	
Send	en	mail	til:	-	margit.haxthausen@gmail.com	

Margit Haxthausen/ Anette Sonne 

Kvinder	planter	træer	
Moringaprojekt	for	kvinder		
I	det	sydlige	Burkina	Faso,	uden	for	landsbyen	Ga-
rango,	har	en	gruppe	agerbrugskvinder	skabt	en	
plantage	med	moringatræer.	

Kort	om	baggrund	for	projektet.	
Projekt	Moringa	er	startet	som	en	udløber	af	
kvindeprojektet	i	Pah	i	Mali.	
I	en	årrække	købte	den	danske	arbejdsgruppe	af	
landsbyens	kvinder	“Karité”,	beurre	de	karité/	ka-
ritésmør	og	forarbejdede	det	til	cremer,	som	blev	
solgt	til	danske	kunder.	
Salget	har	bl.a.	>inansieret	indkøb	af	både	en	hirsemølle	
og	en	oliemølle	samt  forøget	kapitalen	i	kvindernes	
sparebank	i	Pah.	
Men	pga.	den	usikre	situation	i	Mali,	der	siden	2012	er	
blevet	gradvist	forværret	i	hele	regionen,	har	Karité	i	
DK	ikke	kunnet	få	råvarer	fra	kvinderne	i	Pah	de	sene-
ste	år.	Men	produktionen	er	fortsat	med	kvinder	fra	
Burkina	Faso.	

Produktion	både	af	moringa	og	karitésmør	foregår	nu		i	
Garango	i	den	sydlige	del	af	landet	medens	pakning	og	
forsendelse	til	DK	organiseres	af	en	mindre	kvinde-
gruppe	fra	Fil	Bleu	i	Ouagadougou.	
Over	de	sidste	2	år	er	der	plantet	ca.	200	træer,	som	er	
blevet	indhegnet	og	passet	med	vanding	af	kvinderne,	
så	man	har	kunnet	høste	de	næringsrige	blade	over	en	
længere	periode.	
Indtægt	fra	salg	af	cremer	har	>inansieret	projektet	
sammen	med	støtte	fra	Medarbejdernes	Honorarfond,	
Novo	Nordisk,	som	bl.a.	har	gjort	det	muligt	også	at	
bygge	et	tørrehus	og	betale	hygiejnekursus	for	kvin-
derne.	

Fik	lyst	til	at	lære	mere	
En	af	de	kvinder	der	er	med	i	projektgruppen	i	Garango	
>ik	lyst	til	at	lære	mere.	Hun	indskrev	sig	på	Centre	
Universitaire	Polytecnique	de	Technique	de	Tenkodogo	
(CUP	Tenkodogo),	hvor	hun	nu	er	i	gang	med	en	ud-
dannelse	til	agronom.	Hun	er	stadig	med	i	projektet	-	
men	kun	i	weekenden.	
Primo	december	i	år	modtog	IK	besked	fra	Medarbej-
dernes	Honorarfond	Novo	Nordisk,	at	man	også	har	
bevilliget	støtte	til	3.	og	sidste	fase	i	projektet.	
Suppleret	med	indtægter	fra	Karité	og	støtten	fra	Ho-
norarfonden	vil	kvindegruppen	bl.a	få	besøg	af	en	kon-
sulent,	der	skal	lære	dem	om	kompostering.	De	får	mu-
lighed	for	at	komme	på	kursus	i	dyrkning	af	mellemaf-
grøden,	Artemisia	Annua	(plante	til	behandling	af	ma-
laria	og	febersygdomme),	at	få	undervisning	i	regning		
og	prisberegning,	og	ikke	mindst	tilskud	til	at	oprette	
deres	egen	markedsbod,	så	de	kan	sælge	produkterne		

lokalt.	Når	projektets	sidste	fase	slutter	i	2024,	vil	
kvinderne	dels	have	fået	ny	viden	men	også	en	god	mu-
lighed	for	at	forøge	deres	indkomst	til	gavn	for	sig	selv	
og	deres	familier.	
Anette Sonne/Margit Haxthausen
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En	computer	til	Burkina	
Her	kan	vores	postvæsen		måske	lære	noget:	
En	computer	afsendt	fra	Næstved	den	2.12.	og	modtaget	i	Ouagadougou	den	12.12	–	altså		
efter	10	dage.	Vi	er	nogle,	der	har	oplevet,	at	det	er	hurtigere	end	at	sende	et	brev	i	Danmark.	
Men	den	nyere	computer,	doneret	af	EDC	ejendomsmæglerkæden,	havde	naturligvis	en	vigtig	modtager,	
nemlig	Rachel,	lillesøster	til	Sandrine omtalt	andetsteds. 
Rachel	tog	studentereksamen	i	sommer.	Hun	har	gennem	hele	sit	skoleforløb	fået	de	højeste	karakter	i	
sin	årgang.	Hun	har	valgt	at	læse	til	agronom,	og	har	fået	tilbud	om	et	uddannelsessponsorat,	men	har	
valgt	selv	at	klare	sig	uden,	formodentlig	ved	andre	legater.	
Vi	har	dog	kunnet	hjælpe	hende	godt	igang	ved	at	sende	den	omtalte	computer.	

Birthe Nielsen 

Uddannelsessponsorer	
En	lille	gruppe	IK-medlemmer	har	igennem	de	seneste	5	år	
>inansieret	en	uddannelse	til	>lere	unge	burkinere.		Deres	veje	
er	allerede	omtalt	i	tidligere	års	Nyhedsbreve.	

Der	er	noget	dybt	tilfredsstillende	ved	at	opleve,	at	det	lykkes	
for	et	ungt	motiveret	menneske	at	få	en	uddannelse,	som	de	
ikke	ville	kunne	få	uden	økonomisk	støtte	udefra	og	som	alt	
andet	lige	giver	et	fagligt	ståsted	i	en	usikker	verden.	
En	sådan	ung	kvinde	er	Sandrine,	født	i	1994.	Hun	tog	studen-
tereksamen	i	2019	og	kunne	samme	år	begynde	at	læse	til	
sygeplejerske,	takket	været	et	”uddannelsessponsorat”.	San-
drine	er	nu	på	sit	3.	og	sidste	studieår.	Udover	at	gruppen	be-
taler	for	selve	uddannelsen,	får	Sandrine	sendt	lidt	lomme-
penge	(dkr.	150)	hver	3.	måned.	Så	ringer	hun	til	mig		på	den	
gratis	tjeneste	WhatsApp	og	takker	gruppen	for	støtten	og	
lommepengene	–	spørger	ind	til	familiens	velbe>indende	som	
sig	hør	og	bør.	

Sandrine	har	valgt	at	specialisere	sig	som	jordmoder.	
Under	vores	sidste	samtale	bad	jeg	hende	om	at	svare	på	nog-
le	spørgsmål.		Det	har	hun	gjort	i	et	brev,	som	følger	her:	
“Bonjour	Birthe.	
Jeg	har	det	godt,	-	i	skolen	går	det	også	godt.	
Jeg	takker	jer	meget	for	jeres	støtte.	Jeg	takker	også	meget	
medlemmerne	i	IK.	
Der	har	ikke	været	de	store	problemer	i	studieåret	med	hen-
syn	til	mine	praktikforløb.	
Jeg	har	lært	meget	nyt,	f.eks	suturering	(syning)	af	bækken-
bund	i	forbindelse	med	komplikation	ved	en	fødsel.	
Jeg	har	fået	undervisning	om	familieplanlægning	og	f.eks	lært	
om	injektion	i	mave	eller	lår,	der	sikrer	>lere	års	svangerskabs-
forebyggelse	(Jadelle)	og	lært	opsættelse	af	spiral.	
Vi	har	haft	2	måneders	praktik	
Vi	har	haft		>lere	eksaminer	som	jeg	har	bestået	med	et	gen-
nemsnit	på	17	(20	er	det	højst	mulige)	
En	særlig	oplevelse,	som	har	påvirket	mig	i	år,	var	i	forbindel-
se	med	en	fødsel	den	26.	november,	hvor	det	var	det	min	op-
gave	at	få	et	nyfødt	barn	til	at	trække	vejret.	Det	lykkedes	mig	
ikke,	og	det	har	gået	mig	meget	på.	

Jeg	takker	Dem	alle	i	gruppen	meget	for	støtten.	
Hilsen	til	alle	medlemmer	af	IK	og	til	Deres	mand.	“	

Birthe Nielsen. 

Sandrine - på vej til at blive jordemor

Marc - uddannet veterinærassistent vaccinerer
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Maangi	-	et	projekt	i	Senegal	

En	af	de	vigtigste	fordele	ved	plantning	af	mangrove-
træer	er,	at	de	er	ekstremt	effektive	til		CO2	binding	og	
derfor	et	godt	redskab	i	kampen	mod	de	farlige	driv-
husgasser,	der	bidrager	til	klimaforandringer	og	global	
opvarmning.	Man	har	beregnet	at		ét	mangrovetræ	
over	sit	vækstliv	optager	308	kg	CO2,	hvilket	svarer	til	
12,3	kg	om	året	pr.	træ.	

20.	april	2021	>ik	vi	et	ja	fra	CISU’s	bevillingsudvalg	til	
IK-ansøgningen,	og	så	kunne	Maangi-projektet	starte.	

Projektet	er	lokalt	forankret	på	halvøen	Sine	Saloum	i	
Senegal	og	har	fokus	på	klima	og	miljø.	De	centrale	
aktiviteter	er	plantning	af	mangrove,	som	kvindegrup-
pen	“Hitio”	står	for,	i	samarbejde	med	teknikere	fra	
Bureau	du	Reserve,	samt	affaldsindsamling	af	grupper	
af	unge	fra	Association	des	Jeunes,	faciliteret	af	vores	
dygtige	koordinator,	Blaise	Seck.	Deltagelse	i	projektet	
bidrager	til	at	øge	kvindernes	og	de	unges	engagement	
i	miljøforbedrende	aktiviteter	til	gavn	for	lokalbefolk-
ningen.	Projektet	muliggør	desuden,	at	nye	samar-
bejdsformer	afprøves	af	de	involverede	parter	i	Sene-
gal:	2	civilsamfundsgrupper,	“Hitio”	og	“Association	
des	Jeunes	“	og	offentlige	ansatte	fra	den	statslige	
struktur,	“Bureau	du	Reserve”.	

Projektet	er	kommet	godt	fra	start.	Der	har	været	a>-
holdt	workshops	om	plastikforurening	for	de	unge,	og	
kvinderne	har	haft	workshops	om	de	miljøforbedren-
de	følger	af	beskyttelsen	og	restaureringen	af	man-
groven.		
Desuden	har	kvinderne	plantet	mangrove	over	>lere	
dage	og	de	unge	har	a>holdt	>lere	affaldsindsamlinger.	

Koordinatoren,	Blaise	Seck,	har	været	på	besøg	i	Dan-
mark	i	2	uger.	Besøget	havde	fokus	på	affaldssortering	
i	Danmark,	og	Blaise	>ik	inspiration	og	nye	ideer	til	
projektets	videre	forløb	lokalt.	Og	vi	>ik	lejlighed	til	at	
diskutere	projektforløbet	indgående	med	Blaise.	
Blaise	Seck	deltog	også	i	årets	medlemstræf	i	Marstal,	
hvor	han	bl.a.	holdt	oplæg	om	projektets	første	måne-
der,	understøttet	af	billeddokumentation.	

Vores	projektbesøg	i	Senegal	var	planlagt	til	januar	
2022,	men	usikkerheden	p.g.a.	omikron-varianten	har	
udskudt	bestillingen	af	>lybilletter.	

Vil	du	vide	mere	om	projektet,	kan	du	læse		mere	om	
det	på	IKs	hjemmeside.	
   	

	Ellen Augustesen og Anette Sonne  

http://www.iknet.dk


Koordinator	f.	“Maangi”	
Blaise	fortæller	om	sig	selv:	

Jeg	er	født	i	1964.	Jeg	kommer	fra	en	landsby,	der	hed-
der	Palmarin,	og	som	ligger	i	en	region	ca	100	km	syd	
for	Dakar,	hovedstaden	i	Senegal.	
Jeg	er	født	i	Joal,en	>iskerby(	30	km	fra	Palmarin)	hvor	
mine	forældre	boede	i	snesevis	af	år.	Her	tilbragte	jeg	
mine	første	tre	år	i	skole	på	den	katolske	skole,	Saint	
Thomas	de	Joal.	
Mit	>jerde	og	femte	skoleår	gik	jeg	på	Saint	Martin	Cat-
holic	School	i	Palmarin,	hvorefter	jeg	vendte	tilbage	til	
Saint	Thomas	de	Joal	for	at	afslutte	det	sjette	skoleår.	
Efter	grundskolen	blev	jeg	optaget	på	CEM	Lamine	
Senghor	i	Joal	Fadiouth.	Her	gik	jeg  >ire	år,	før	jeg	tog	et	
skoleår	på	den	private	sekulære	kostskole	i	Mbour,	
hvor	jeg	>ik	BEPC	(	mellemskolebevis)	
For	at	fortsætte	blev	jeg	optaget	til	Lycee	Charles	de	
Gaulle	i	Saint	Louis,	hvor	jeg	>ik	en	sproglig	studen-
tereksamen	som	gjorde	det	muligt	at	komme	ind	på	
fakultetet	for	sprog,	Cheikh	Anta	Diop	universitetet	i	
Dakar.	Desværre	måtte	jeg	opgive	universitetet	efter	2	
år,	da	min	far	som	var	>isker	døde,	og	jeg	måtte	være	
med	til	at	forsørge	min	familie.	
Min	mor	boede	i	Joal,	så	jeg	jeg	rejste	tilbage	til	Joal,	
hvor	jeg	>ik	arbejde	på	en	>iskefabrik.	Her	arbejdede	
jeg	i	nogle	år.	
Bagefter	vendte	jeg	tilbage	til	Palmarin,	min	hjemby,	
hvor	jeg	blev	involveret	i	samfundsudvikling	og	inte-
greret	turisme.	
Først	som	en	gratis	turistguide,	senere	ansat	som	re-
ceptionist	på	Royal	Lodge.	(Et	5-stjernet	luksushotel)	
Derefter	som	leder	af	den	landsbyejede,	Campement	
integré,	i	Palmarin	Ngallou,	der	arbejder	for	udvikling	
af	lokalsamfundet	via	indtægter	fra	turisme.	
Campen	er	nu	midlertidigt	lukket,	dels	på	grund	af	
mangel	på	turister	(corona),	dels	på	grund	af	de	skader	
på	hytterne	som	stærke	storme	forudrettede	under	
sidste	regntid.	
Med	min	ansættelse	som	koordinator	i	projekt	Maangi	
i	regi	af	International	Kontakt,	kan	jeg	fortsætte	og	

udvide	de	aktiviteter	og	engagementer	inden	for	sam-
fundsudvikling,	som	har	min	store	interesse.	

Om	min	civilstand:	
Jeg	er	gift,	far	til	3	børn	og	hovedforsørger.	
Jeg	bor	til	leje	i	landsbyen,	men	er	ved	at	bygge	mit	
eget	hus,	som	jeg	bygger	på,	når	jeg	har	råd	til	at	købe	
materialer.	

Mine	hilsener	til	alle	medlemmer	i	IK	
Blaise Seck - oversat af Anette Sonne 
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Martha, Blaise’ yngste datter
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Medlemstræf	i	Marstal	
Sommeren	og	efteråret	blev	det	pusterum,	hvor	man	næsten	glemte,	at	der	var	noget	der	hed	”corona”.	
Medlemstræffet	i	2020,	der	var	planlagt	til	en	juni	weekend	i	Marstal,	måtte	jo	som	så	meget	andet	udskydes	til	2021.	
For	at	foregribe	noget	lignende	i	år	havde	vi	>lyttet	tidspunktet	til	3.-5.september.	Det	viste	sig	at	være	et	godt	tids-
punkt	-		og	vejrguderne	var	med	os	hele	vejen!	
31	medlemmer	og	1	vigtig	gæst	fra	Senegal	havde	sat	hinanden	stævne	på	det	kombinerede	hotel	og	hostel	Femmaste-
ren	centralt	i	Marstal.	
Blaise	Seck,	vores	gæst	fra	Senegal,	leder	af	Campement	Sessène,	som	har	været	vores	base	på	de	senere	års	rejser	til		
Senegal,	var	i	Danmark	i	forbindelse	med	miljøprojektet	Maangi.	Det	er	et	samarbejdsprojekt	mellem	civilsamfunds-
grupper	i	Palmarin-området	og	IK,	støttet	af	CISU.		Med	Ellen	Augustesen	og	Anette	Sonne	er	tovholdere	i	DK,	fortalte	
Blaise	om	de	forskellige	faser	af	projektet,	tolket	til	dansk	af	Ellen.	Om	projektet,	se	andetsteds	i	bladet.	
Det	var	for	mange	af	os	et	glædeligt	gensyn	med	Blaise,	som	også	kunne	kunsten	at	række	ud	til	mennesker,		han	ikke	
havde	mødt	før.	Her	kom	også	hans	engelskkundskaber	til	hjælp.	
Som	ved	tidligere	medlemstræf	havde	vi	satset	på	deltagernes	aktive	medvirken	til	den	praktiske	del,	med	køkkenhold	
i	forbindelse	med	måltider,	hvor	madpakkerne	blev	smurt	under	morgenmåltidet.	
Programmet	spændte	fra	lørdagens	naturoplevelser	omkring	og	besøg	på	det	historiske	Søbygård,	på	fremstillingssted	
for	sæber	til	klokkespilskoncert	ved	Karsten	Hermansen,	som	også	sørgede	for	både	musik	og	fællessang	på	Femma-
steren.	Søndag	bød	på	en	interessant	byvandring	i	det	idylliske	Ærøskøbing,		forestået	af	det	lokale	museum,	og	den	
afsluttende	besøg	på	Søfartsmuseet,	indledt	af	Karsten	H.	som	er	museumsinspektør	på	stedet.	
Inden	vi	skiltes	var	der	stor	tak	til	IK-medlem	Karsten	H.	med	lovning	på	et	Bobo-Bwa	tæppe	med	favoritdyret	elefan-
ten	indvævet,	leveret	af	Fil	Bleu.			Det	er	nu	ankommet.		
Så	blev	der	evalueret		–	og	kigget	frem	mod	næste	medlemstræf:		Året	er	2023	og	stedet		en	lokalitet	på	den	sønderjy-
ske	vestkyst.		En	arrangementsgruppe	har	meldt	sig!	

En smuk og næsten euforisk oplevelse, da Karsten 
Hermansen spillede på Marstals klokker sidst på ef-
termiddagen d. 4.september 

Tove Ørsted og Kirsten Hjelt
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Guatemalagruppen	lever	stadig..
Selvom	det	nu	er	mere	end	20	år	siden	at	gruppen	var	på	den	ikoniske	3-ugers	væverejse	til	og	i	Guatemala	
med	to	3-dages	vævekurser,	så	er	fællesskabet	stadig	intakt.	Men	i	både	2020	og	i	2021	måtte	det	årlige	4-
dages	forårstræf	på	Læsø	a>lyses	af	grunde	som	vi	alle	kender.	Dog	blev	det	i	år	til	et	2-dages	minitræf	i	Nivå	
med	udgangspunkt	i	min	bolig.	Vi	måtte	undvære	vore	to	norske	IK	medlemmer	samt	gruppens	svenske	med-
lem.	Men	vi	kom	fra	Viborg,	Rønne,	Stenløse,	Hørsholm	og	København.	

Det	var	samværet	det	først	og	fremmest	gjaldt,	i	og	omkring	Nivå,	og	vi	sluttede	træffet	ved	at	samles	på	en	
enestående	plet	på	Frederiksberg.	Her	har	Bente	Løvgreen	en	idyllisk	og	fredet	kolonihave	lige	op	til	Frede-
riksberg	Have	og	Det	kgl.	Haveselskabs	Have	og	med	kig	op	til	Frederiksberg	Slot.	

I	2022	gør	vi	et	nyt	forsøg	på	at	mødes	på	Læsø.	

Men	det	egentligt	enestående	ved	gruppen	er	sammenholdet	og	lysten	til	gensyn	igennem	mere	end	20år,		
samt	det	faktum	at	vi	har	kunnet	bevare	kontakten	til	vores		”vævevenner”	Maria	Isabel	og	Roberto,	som	stod	
for	et	af	vævekurserne	tilbage	i	2000.	Det	bånd	blev	forstærket	under	deres	ophold	i	DK	i	2007,	hvor	de	a>-
holdte	kurser	og	foredrag	for	væveinteresserede	over	hele	landet.	Sidste	år	kunne	vi	bistå	dem	under	corona-
krisen.		
Maria	Isabel	og	Roberto	ser	lyst	på	fremtiden,	hvor	turisterne	antages	at	ville	vende		tilbage	til	Guatemala.	De	
har	kunnet	bevare	deres	salgssted	i	tilknytning	til	de	historiske	Tikal	maya	templer	midt	i	regnskoven	i	Gua-
temalas	Petén	region.	

Kirsten Hjelt 

Rejsegarantifonden	
I	lyset	af	corona	pandemien	har	der	ingen	IK-rejser	været	i	2021.		I	de	seneste	år	har	normen	været	2	rejser	om	
året,	som	er	gået	til	Senegal,	til	Casamance,	og	Palmarin,	hvor	en	camp	drives	af	landsbyen	som	giver	jobs	til	lo-
kalbefolkningen.	Her	har	vi	også	vore	kontakter	og	venner,	som	går	mange	år	tilbage.	

I	mange	år	var	medlemskab	af	Rejsegarantifonden	en	vigtig	ting,	som	sikrede	de	rejsende	i	tilfælde	af	udbydernes	
evt.	konkurs.		Denne	økonomiske	beskyttelse	af	den	enkelte	rejsende	var	vigtig	tilbage	i	80’erne	og	90’erne,	hvor	
IK	arrangerede	mange	studieture	for	uddannelsesinstitutioner.		
Derfor	har	vi	i	mange	år	været	medlem	af	Rejsegarantifonden.	Medlemskabet	indebar	et	årligt	gebyr	og	en	bun-
den	bankgaranti	på	kr.	330.000.	Der	har	dog	aldrig	været	brug	for	Rejsegarantifonden!	

Vi	har	i	IK’s	bestyrelse	>lere	gange	overvejet	at	melde	os	ud	af	Rejsegarantifonden.	I	kølvandet	på	>lere	konkurser	i	
rejsebranchen,	affødt	af	corona	krisen,	blev	forudsætningerne	for	medlemskab	væsentligt	ændrede.	Det	betød	
bl.a.	at	det	årlige	gebyr	blev	sat	kraftigt	i	vejret	og	at	der	fremover	skulle	være	solidarisk	dækning	af	tab.	Derfor	
blev	det	helt	åbenlyst,	at	det	ikke	ville	give	mening	for	IK	fortsat	at	være	medlem.	

De	bundne	midler	er	nu	frigivet	og	står	på	IK’s	konto.	De	er	med	til	at	danne	et	solidt	grundlag	for	foreningens	
økonomi	og	handlekraft.			

Tove Ørsted

Kontakter knyttes på en rejse med IK

Venskabssponsorer	
Blandt	IKs	medlemmer	og	
sympatisører	er	der	en	mindre	
gruppe	mennesker,	som	støtter	
nogle	børn	i	Ouagadougou	ved	
at	betale	for	deres	skolegang.	
Støtten	til	børnene	har	været	
og	er	uvurderlig	hjælp	i	for-
hold	til	barnets	fremtid,	og	har	
stor	betydning	for	familien.	
Nogle	af	børnene	er	nu	i	gang	
med	en	videregående	uddan-
nelse.	
Familierne	sender	via	IK	en	
STOR	TAK	til	de	trofaste.

http://www.iknet.dk
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Kort	om	situationen	i	Burkina	Faso.	December	2021	

Siden	2015	har	det	fredelige	og	fattige	Burkina	Faso	været	udsat	for	brutale	angreb	fra	jihadistgrupper.	Angrebene	har	
fortrinsvis	fundet	sted	ved	grænserne	til	Mali	og	Niger	og	især	i	de	nordlige	og	østlige	regioner.	Landsbyer	er	blevet	
nedbrændt,	markedspladser	og	skoler	angrebet.	Mange	soldater	og	sikkerhedsfolk	er	blevet	dræbt,	mange	tusinder	
civile	har	mistet	deres	hjem	og	deres	eksistensgrundlag	og	er	drevet	på	>lugt.		
Sikkerhedssituationen	i	Sahel-regionen	bliver	fortsat	værre.	Angreb	mod	sikkerhedsstyrkerne	fortsætter,	men	frem	for	
alt	også	en	hidtil	uset	vold	mod	civilbefolkningen.	
De	to	største	aktører	er	jihadistbevægelserne	i	Mali,	Niger	og	Burkina	Faso,	De	er	hovedsagelig	grupperet	omkring	Al-
Qaida	tilknyttede	grupper	og grupper	der	er	tilknyttet	Islamisk	stat.	Begge	grupper	anses	for	at	være	meget	veludru-
stede	og	for	at	have	stor	kamptræning.	

Vrede	og	mistillid	
Håbløsheden	og	vreden	over	at	hverken	de	nationale	sikkerhedstyrker	eller	de	udenlandske	militærstyrker	har	formå-
et	at	beskytte	befolkningen	mod	de	voldelige	overgreb,	har	fået	store	dele	af	befolkningen	i	Burkina	Faso	til	ikke	kun	at	
rette	deres	vrede	mod	de	franske	styrker	men	også	mod	deres	egen	regering.	Det	er	svært	for	befolkningen	at	forstå,	at	
de	franske	styrker	med	deres	moderne	udrustning	ikke	har	kunnet	nedkæmpe	Jihadistgrupperne.		
Der	går	rygter	om,	at	når	de	franske	styrker	ikke	har	kunnet	nedkæmpe	djihadisterne,	er	det	fordi	de	ikke	har	villet,	og	
fordi	Frankrig	har	en	anden	dagsorden.	Mistilliden	i	befolkningen	er	yderligere	forstærket	af	den	retssag	det	for	øje-
blikket	foregår	i	Burkina	Faso	i	forbindelse	med	mordet	på	Thomas	Sankara,	Burkinas	revolutionære	præsident,	som	
blev	dræbt	for	34	år	siden.	Mange	er	endnu	ikke	overbevist	om,	at	den	daværende	franske	præsident	Francois	Mitte-
rand	ikke	var	indblandet	i	likvideringen.	

Demonstrationer	
Den	>jendtlige	holdning	til	det	franske	militær	kom	tydeligt	til	udtryk 	slutningen	af	november	måned,	da	en	konvoj	fra	
den	franske	hær	skulle	passere	Burkina	på	vej	til	Niger.	Demonstranter	spærrede	vejen,	og	da	konvojen	ankom	til	Bobo	
Diolasso,	lykkedes	det	demonstranterne	at	holde	tres	store	militære	køretøjer	tilbage	i	adskillige	timer.	Det	samme	ske-
te	da	konvojen	skulle	passere	Ouagadougou	for	at	følge		hovedvejen	mod	Niger.	Folk	var	mødt	op	i	stort	antal.	De	unge	
var	i	overtal.	Barrierer	og	store	lastbiler	spærrede	vejen.	De	burkinske	sikkerhedsstyrker	>ik	efter	et	stykke	tid	opløst	
demonstrationen	og	>jernet	de	mange	vejspærringer,	så	konvojen	kunne	fortsætte	mod	Fada	N’gourma,	grænsebyen	
mod	Niger.	Men	i	Fada	var	man	allerede	godt	i	gang	med	at	organisere	demonstrationer	og	vejspærringer.	For	at	be-
grænse	kommunikationen	mellem	de	utilfredse	burkinere	a>brød	staten	3G	forbindelsen,	så	det	ikke	længere	var	mu-
ligt	at	kommunikere	på	de	sociale	medier.	Denne	nedlukning	varede	i	mere	end	en	uge,	indtil	konvojen	var	nået	ind	
over	grænsen	til	Niger.	

De	mange	demonstrationer	og	frustrationer	skal	også	ses	som	store	følelsesmæssige	reaktioner	efter	angrebet	den	14.	
november	på	en	afdeling	af	gendarmeriet	i	Inata	(nordlige	Burkina	Faso)	Her	blev	57	mennesker,	herunder	53	gen-
darmer,	dræbt	ved	et	bagholdsangreb	af	to	grupper	velbevæbnede,	kamptrænede	og	velforberedte	jihadistgrupper. Da	
omstændighederne	omkring	angrebet	blev	kendt	i	den	burkinske	presse,	blev	der	fra	befolkningens	side	udtrykt	stor	
forargelse	over	den	ringe	beskyttelse	og	mangel	på	forsyninger	til	forlægningen	i	Inata.	

Militær	støtte	
Den	burkinske	stat	har	en	meget	lille	militær	kapacitet,	og	under	de	nuværende	omstændigheder	hvor	der	blandt	be-
folkningen	er	denne	anti-franske	følelse,	som	synes	at	tage	til,	vil	det	være	svært	for	regeringen	umiddelbart	at	bede	
om	yderligere	støtte	fra	Frankrig.	
Der	er	heller	ikke	megen	støtte	at	få	fra	nabolandene	Mali	og	Niger,	som	selv	be>inder	sig	i	en	kompliceret	social	og	po-
litisk	situation.	

Politisk	set	har	det	i	Burkina	siden	oprøret	i	2014,	hvor	Blaise	Compaoré	måtte	forlade	magten,	været	hårde	tider	med	
mange	interne	stridigheder	i	regeringen.	En	del	af	hæren,	som	er	loyal	over	for	Blaise	Compaoré	(præsident	i	27år),	har	
ønsket	at	genvinde	magten.	Alle	disse	forhold	sætter	store	spørgsmålstegn	ved	Burkinas	reelle	kapacitet	til	at	imødegå	
den	trussel	som	breder	sig	fra	jihadistgrupperne	i	nord.	

Anette Sonne
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Sidi	beretter...

Den	3.	december	var	en	gruppe	markedskvinder	og	
bønder	på	vej	fra	landsbyen	Songho	til	fredagsmarke-
det	i	Bandiagara,	Dogon	områdes	største	by,	da	deres	
køretøj	blev	stoppet	og	angrebet	af	en	gruppe	bevæb-
nede	mænd.	

I	DK	kendte	vi	til	overfaldet	fra	en	overskrift	på	tekst	
TV,	men	da	Sidi	Karembé,	koordinator	for	IKs	projekter	
i	landsbyen	Pah,	ringede	og	fortalte	om	den		samme	
ulykkelige	hændelse,	blev	tragedien	meget	nærværen-
de.	I	den	store	bil,	nærmest	en	lastbil	med	et	stort	lad	,	
befandt	der	sig		omkring	40	mennesker,	foruden	får,	
geder,	høns	og	landbrugsvarer.	Det	var	tidligt	på	dagen	
og	folk	skulle	afsted	for	at	sælge	varer	,og	købe	nyt	og	
ordne	forskellige	sager,	som	de	ikke	havde	mulighed	for	
ude	i	landsbyen.	

Angrebet	skete  “en	pleine	brousse”	(langt	ud	i	bushen)	
som	Sidi	sagde,	og	det	varede	længe,	før	der	kom	hjælp.	
En	overlevende	kunne	fortælle,	hvad	der	skete.	
En	af	de	bevæbnede	mænd	åbnede	ild	mod	chaufføren	
som	blev	dræbt	på	stedet.	Bilen	fortsatte	uden	fører	ud	
over	jordvejen,	væltede	og	brød	i	brand.	31	mennesker	
omkom	og	8	blev	hårdt	kvæstede.	
Ingen	ved	med	sikkerhed,	hvem	der	stod	bag	angrebet,	
men	det	der	skete	var	tilstrækkeligt	til,	at	befolkningen	
i	Bandiagara	syntes,	at	nu	kunne	de	ikke	længere	tole-
rere	de	usikre	forhold.	Myndighederne	måtte	mani-
festere	sig	og	handle	som	de	tidligere	havde	lovet	ved	
talrige	lejligheder.	

For	at	vise	alvoren	i	situationen,	besluttede	bevægelsen	
for	civil	ulydighed	at	opfordre	folk til	at	nedlægge	ar-
bejdet	inden	for	alle	statslige	tjenester	med	undtagelse	
af		sundhedsområdet.	

Folk	samledes	til	demonstrationer	i	gaderne,	og	vores	
koordinator,	viceborgmester	og	høvding	var	også	med.	
Demonstranternes	og	folks	krav	var	>lere	ressourcer	til	
at	bekæmpe	de	jihadist	angrebene,	som	regelmæssigt	
>inder	sted	i	området.	
Myndighederne	i	Bamako	var	ikke	længe	om	at	reagere.	
Fem	dage	efter	kom	en	delegation	bestående	af	tre	mi-
nistre	og	to	højt	rangerende	militærfolk	til	Bandiagara.	

Der	blev	holdt	mange	møder	for	at	beroligede	befolk-
ningen.	
Sidi	der	havde	deltaget	i	møderne	fortalte:	“De	lovede	
os,	at	en	gruppe fra	Nationalgarden	ville	blive	statione-
ret	i	Bandiagara,	og	at	der	ville	blive	organiseret	patrul-
jer	som	skulle	fordrive	de	bevæbnede	banditter.	Vi	hør-
te	på	mange	taler	og	mange	løfter.	Vi	ser,	hvad	der	sker	i	
de	næste	par	dage.	Hvis	deres	løfter	ikke	bliver	holdt	
eller	hurtigt	nok,	vil	vi	reagere.”	
Sidi	har	lovet	at	holde	os	orienteret	om	udviklingen.		

Anette Sonne	
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