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Årsberetning
“Hvis du ødelægger træet, må du søge skygge under de drivende skyer”

Verden - også IKs verden- ser temmelig anderledes ud i dag end da vi dannede foreningen
i 1982 og også da vi senere i begyndelsen af 2000 startede projektarbejde sammen med folk
i Burkina faso og Mali.
Siden 2012 har politisk og social uro begrænset vores muligheder for direkte deltagelse,
men takket være moderne teknologi som e-mails og ikke mindst smartphones har det alligevel været muligt at holde kontakten og være aktive deltagere i udviklingen af aktiviteterne.

Nogle vigtige begivenheder i 2018
I maj afholdt vi medlemstræf på Bornholm i kombination med partnerbesøg fra
Mali. Med god hjælp fra Udenrigsministeriet - dels med finansiering af rejsen for
de to besøgende og dels med hjælp til udvirkning af visum til DK. Under
opholdet fik vore to gæster mulighed for at udveksle erfaringer og nye ideer i
løbet af de 3 uger, hvor de besøgte mange forskellige projekter, institutioner og
enkeltpersoner.
Af Genbrug til Syd fik IK sammen med Aarsdale Borgerforening bevilliget en
container til Mali og medlemmer fra borgerforeningen tilbød igen at stå for
indsamling af cykler til de unges værksted i landsbyen Pah i Mali.
En gruppe på 3 frivillige rejste sidst på året på projektbesøg i Burkina Faso hos
Fil Bleu, hvor vi sammen med skrædderne arbejdede de nye modeller igennem.
IKs microlån udbetalte støtte til en gruppe kartersker i landsbyen Kani i Burkina
Faso og bevilligede desuden et lån til en enlig mor til oprettelse af en
markedsstand i udkanten af Ouagadougou. Alle lån bliver tilbagebetalt uden
renter.
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Projekterne - kort status
“Fil Bleu, min skrædder i Ouagadougou” i Burkina Faso og Mali, som støtter
bomuldsbønder og tekstilarbejdere, fik forbedret sin økonomi i 2018. En ny
hjemmeside, et smukt nyt logo lavet af billedkunstner og medlem af IK,
Flemming Bau samt en udvidelse af aktivgruppen omkring Fil Bleu har styrket
omsætning og indtægter.
Moringa-projektet vokser. Træerne producere gode kraftige frø, der bl.a. leveres
og sælges via“karité”. Der høstes af de friske blade til daglig kost. Flere familier
har fået små træer fra landsbyens “planteskole”. Træerne er plantet på
gårdspladser inde i landsbyen.
Sundhedshuset - “Maison de la Santé” som i 2009 fik støtte af CISU til etablering
har nu fået status af en CSCOM ( kommunalt sundhedscenter som dækker 5
landsbyer), hvilket betyder at kommunen har overtaget økonomien.
Sundhedsgruppen i IK bidrager stadig med supplerende indkøb af
malariamedicin, kosttilskud til underernærede børn etc. Pengene kommer fra
salg af “sundhedsaktier” I 2018 blev der 46 børn på fødestuen og behandlet 58
personer for malaria.
Skolen i Pah. Antallet af elever stiger hvert år og nåede i skoleåret 2017-2018 op
på 269 elever. Det kniber meget med pladsen og den udendørs hangar (et
overdækket område i tilknytning til skolebygningen), som blev bygget til
kantinen, så børnene kunne sidde i skygge, når de spiste den varme mad midt på
dagen må ofte tages i brug som undervisningslokale. Landsbyens bønder
bidrager fortsat med naturalier, og et jordstykke ved skolen udlægges hvert år til
dyrkning af bønner eller jordnødder. Det passes af børnene som bidrag til
skolemaden.
“Karité- gruppen” på Bornholm, som i samarbejde med kvinderne i Pah, laver
crèmer baseret på karité træets nødder. Salg af cremerne har bidraget økonomisk
til køb af pressemaskine til at presse den kostbare moringaolie, som sælges via
Karités hjemmeside. Det er en gruppe kvinder fra Fil Bleu, der står for denne
aktivitet.
Udover projekterne er der individuelle sponsorer.
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“Venskabssponsorerne” kaldes de. Det er en mindre gruppe mennesker, der
gennem mange år har støttet børns skolegang eller unges uddannelse.

Formidling - aktiviteter i 2018
Oplysning og formidling om forhold og levevilkår i Syd er en kerneværdi i IK.
De seneste år har IK satset på biblioteksudstillinger med smukke, større og
mindre fotos fra livet i Pah samt den direkte dialog med folk på arrangementer.
Rejserne 2018
Januar/ Februar - 2 rejsegrupper til Senegal
September - 1 researchrejse til Marokko
Udstillinger
Januar: Fotoudstilling i Hedensted
Juli: Sommerudstilling med Foto & tekstiler i Aarsdalehuset, Bornholm,
August: Udstilling på “Musik ved fjorden”, Præstø
PR og salgsarrangementer
Juni: Couleur Café, København
August: Præstø musikfestival
November:, julemarked på Gudhjem Mølle og i Aarsdale Borgerhus

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i 2018 konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand Anette Sonne, næstformand Kirsten Hjelt, kasserer Tove Ørsted,
bestyrelsesmedlemmer Kirsten Petersen , Karen Christensen ,Pernille Hamming
og Ulla Østerby samt Julie Zaken og Inge Lise Bau som suppleanter.

Slutbemærkninger
Verdens klimaet bliver mere og mere usikkert.
Over hele kloden arbejder man på omstillinger, som handler om at og mindske
klimaforandringerne.
Landbruget i Burkina Faso og Mali er hårdt ramt af de stigende temperaturer og den
ustadige nedbør. I Mali og Burkina Faso er de fleste familiers økonomi og levevilkår tæt
forbundet med landbruget.
De ændrede klimaforhold kræver omlægning til bl.a. dyrkning af mere tørke - og
varmeresistente afgrøder. Men omlægningen kræver indsigt og uddannelse.
IK marts 2019/ bestyrelsen
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IKs arbejde i løbet af de sidste år har derfor på den ene eller anden måde handlet om at
styrke kampen for uddannelse og også en uddannelse, der har relevans for landbruget.
Derfor vil et af vores vigtigste fokusområder i 2019 være at skaffe sponsorer som vi
sammen med kommunen i Nando kan oprette en kompetencegivende fagskole for unge i
Pah, et behov som kommunen og landsbyen selv har peget på.
I IK kan ikke forbedre levevilkår og løse alle problemer i vestafrikanske lokalsamfund,
men vi kan gøre noget for nogle få mennesker . Og for dem har det stor betydning.
IKs bestyrelse marts 2019
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