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Årsberetning 
Fokuser på situationens muligheder i stedet for dens begrænsninger 

Hvert år gives der nye muligheder og udfordringer for de aktiviteter vi i 
samarbejde med folk og grupper i Syd arbejder med i IK. Situationen i Sahel, 
som nu på 9. år stadig er meget ustabil , giver os begrænsninger, men 
forhindrer os ikke i at arbejde videre . 

Det har været et godt år for IK med masser af gode energier, så der skal straks 
her fra starten af vores beretning gives en stor tak til alle der har støttet og 
deltaget i IKs aktiviteter.

Nogle vigtige begivenheder i 2019 

I 2019 har vi haft særlig fokus på, hvordan vi bedst kan støtte vores 
samarbejdspartnere i Burkina Faso og Mali i forhold til den krise begge lande 
befinder sig i. 

Container til Mali. I slutningen af 2018 fik vi en bevilling af Genbrug til Syd 
til at sende en container til Mali.Containeren kom afsted i 2019. Primært til 



støtte for cykelværkstedet for unge mænd i landsbyen Pah. Indholdet til 
containeren blev indsamlet og pakket på Bornholm af frivillige fra bl.a. 
Aarsdale Borgerforening. Den ankom til Mali i juli, men den sidste strækning 
til landsbyen Pah skulle vise sig at være vanskelig. I fælleskab med 
landsbyens befolkning og koordinator Sidi Karembé, fandt vi en løsning. 
Indholdet fra containeren blev placeret i et stort hus i Bandiagara, som ejes af 
Karembéslægten. Her måtte det stå indtil foråret 2020, hvor det ved 
ledsagelse af gendarmer endelig ankom til landsbyen. 

 
www.iknet.dk & www.filbleu.dk & www.karite.dk 

Fil Bleu i det offentlige rum 

Frivillige i IK gjorde et stort stykke arbejde for Fil bleu ved at deltage på 
Svaneke Torvedag fra juni til september; på Præstø musikfestival, på 
julemarkeder. Dette gav et økonomisk tilskud til projektet. 

Mikrolån med succes 

3 uopfordrede ansøgninger til IKs mikrolån. 

Akut hjælp til samarbejdspartner i landsby i Dogonbjergene, som fik mange 
flygtninge i den kritiske tid. Også støttet af privat donor. 

Uddannelse til unge. 

Private sponsorer gjorde det muligt for en ung kvinde at påbegynde en 
uddannelse som sygeplejerske og en ung mand en uddannelse til 
veterinærassistent. 

Projekterne - kort status 

“Fil Bleu, min skrædder i Ouagadougou” i Burkina Faso og Mali, som 
støtter bomuldsbønder og tekstilarbejdere, og i 2018 fik ny hjemmeside, har 
stadig problemer med at få gang i internetsalget. Konkurrencen med er stor., 
men heldigvis er der “lys forude”. Projektet har modtaget fondsstøtte til at 
promovere siden. Moringa-projektet i Pah , hvor man høster blade og frugter 
fra træerne giver et godt kosttilskud til landsbyens befolkning. 
Sundhedshuset Antallet af fejlernærede børn er faldet efter at moringa træet 
er blevet akcepteret som kosttilskud af de fleste mødre. Malaria er det største 
problem, fortrinsvis i månederne efter regntiden. Sundhedsgruppen har også 



i 2019 haft midler til at finansiere indkøb til sundhedshuset.I 2019 blev der 
indkøbt et moderne blodtryksapparat. 

IK www.iknet.dk www.filbleu.org www.karite.dk 

 
Skolen i Pah. Antallet af elever stiger hvert år. 254 elever hvoraf de 141 er 
piger. Hangaren (et overdækket område i tilknytning til skolebygningen), 
som blev bygget til kantinen, bruges nu også som undervisningslokale. 
Støtten til skolen, og ikke mindst til skolemaden, er også en støtte til 
familierne. Vi har brug for at få flere sponsorer til at betale for mad og 
skolematerialer til børnene og efterlyser gode ideer til, hvordan det kan lade 
sig gøre. 

“Karité- gruppen” som i samarbejde med kvinder Mali og Bukina Faso, laver 
crèmer baseret på karité træets nødder, sælger nu også den kostbare 
moringaolie. Salget giver et tændt overskud, som bl.a. har resulteret i at vi 
har kunnet støtte ca. 10 kvinder i det sydlige Burkina Faso med erhverve sig 
et mindre jordstykke, som de har indhegnet og hvor de har plantet 
moringatræer. Formålet med plantagen er give gruppen af kvinder en 
indtægt ved salg af tørrede blade og olie. Veluxfonden har støttet første fase i 
projektet. 

“Venskabssponsorerne” er en mindre gruppe mennesker, der gennem 
mange år har støttet et enkelt barn og derigennem hele barnets familie. Det 
har givet gode resultater. Flere af børnene er nu endt med studentereksamen 
og er fortsat med støttet videre- uddannelse. Hjælp til børns uddannelse er i 
måske i virkeligheden den bedste støtte man kan give? 

Formidling - aktiviteter i 2019 

Formidling om forhold og levevilkår i Syd er et fokuspunkt for IK, som vi i 
2019 bl.a. har søgt at realisere gennem rejser og udstillinger. Rejserne 2019 
Januar/ Februar - 2 rejsegrupper til Senegal 

 



Udstillinger 

Februar: Fotoudstilling på Tørring bibliotek 
Marts:Fotoudstilling på Marstal bibliotek. 
August: 4 dage i august på musikfestival. Verdensmålene og en landsby i 
Mali. Udstilling og dialog med rigtig mange besøgende i vores telt. 

PR og salgsarrangementer 

Juni- september: Svaneke torvedag 
December: Gudhjem gl. plejehjem, Aarsdale Borgerhus, Fritidshuset  
Nexø, “Møbelfabrikken” Nexø 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 
Formand Anette Sonne, næstformand Kirsten Hjelt, kasserer Tove Ørsted, 
bestyrelsesmedlemmer Helle Rugaard, Karen Christensen ,Pernille Hamming 
, Ulla Østerbysamt Julie Zaken og Inge-Lise Bau som suppleanter. 

Slutbemærkninger 

Vi arbejder med konkrete løsninger, der kan hjælpe mennesker. Men vi 
arbejder også med langsigtet udvikling i tæt samarbejde med enkeltpersoner 
og civilsamfundsgrupper, som kender problematikken og udfordringer i 
regionen. Herunder at skabe uddannelsesmuligheder for de unge lokalt, så 
de ikke tvinges ud i at forlade lokalsamfundet for at kunne ernære deres 
familier.. Mange mennekser i Mali og det nordlige Burkina Faso har måttet 
forlade deres landsbyer. Skoler er blevet lukket på grund af trusler. 
Sundhedshuse er blevet lukket, fordi personalet af sikkerhedsmæssige 
grunde har måttet rejse bort. 

IK www.iknet.dk www.filbleu.org www.karite.dk 

 
Mange er truet af negative kræfter i deres dagligdag. IK kan ikke løse 
konflikterne, men vi kan bevare dialogen og støtte de positive kræfter som 
tappert kæmper for at bevare institutioner som skoler, skadestuer, fødestuer 
og udviklingsprojekter til gavn for civilsamfundet. 



Jeg synes at vi alle i IK- medlemmer og aktive i det daglige arbejde - har god 
grund til at være stolte over de resultater, vi har opnået sammen med vore 
samarbejdspartnere. Stor tak til alle, der ved deres medlemskab, deres aktive 
arbejdsindsats, til deltagere på rejser, som har givet inspiration og gode idéer 
og til de, der har støttet arbejdet i IK. Tak til de mange private sponsorer, til 
fonde og organisationer, der har vist IK tillid 

Til slut en stor tak til alle i bestyrelsen for det gode ,varme og solidariske 
samarbejde, vi har og har haft gennem snart mange år. 

Marts 2020/ Bestyrelse 


