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Nyhedsbrev fra IK juli 2021

Kære medlem
Siden vi sendte det trykte nyhedsbrev er der sket meget i IK. Det vil vi fortælle
om her i dette brev, og du kan læse mere på hjemmesiden.

Burkina Faso
Garango

Garango
I projekt “Moringa” bygges et mindre hus, som kvinderne skal bruge til at tørre
moringablade, som de senere skal sælge på markedsdagen i Garango.
Husbyggeriet er finansieret af Novo Nordisk Honorarfond samt af salg fra
Karitégruppen ( www.karite.dk)
En af de unge kvinder, Rachel Garango, fra projektet har været på kursus i et
økologisk jordbrug for at lære, hvordan man dyrker Artemisia Annua ( plante
virksom mod malaria). Rachel er indskrevet på landbrugsstudie på
universitetsafdelingen i Tenkodogou. Kurset blev finansieret af Karitégruppen.
Kvinderne overvejer at dyrke artemisia som underafgrøde i deres
moringaplantage. Læs mere her https://b4edaa2e-c2c9-4cb4-aa7ff851cf5f718a.filesusr.com/ugd/be82eb_f9c80cde1a6c4deabd143ddd98e616c1.
pdf
Djibo
Moussa Badini, gammel bekendt af IK og informant, har måttet forlade sin
landsby (den er brændt efter angreb af terrorgrupper). Beboerne er flygtet og
opholder sig nu i en af de store flygtningelejre, der findes i området. Badini er
pensioneret gendarm. Badinis familie er af sikkerhedsmæssige årsager flyttet
længere sydpå. Selv er han blevet i Djibo. Badini har opnået et 1-årigt lån i
IK for at kunne anskaffe nogle geder, der efter sigende skulle være særligt
tilpasset det tørre Sahel.

Senegal
Projekt “Maangi” på Sine Saloum halvøen i Senegal, hvor kvinder planter
mangrove i samarbejde med statsligt ansatte naturteknikere; hvor omkring 80
unge indsamler plastik og laver events og oplysning om plastikforureningen, er
nu søsat. Læs mere om projektet på IKs hjemmeside.
https://www.iknet.dk/aktuelt

Mali
i landsbyen Pah, i Mali har skolebørnene fået et nyt “vaskeanlæg” samt sæber
til resten af året finansieret af “Sundhedsgruppen” i IK. Koordinator Sidi
Karembé har sendt fotos, som kan ses på
https://www.iknet.dk/aktuelt
Moussa, den ældste i landsbyen, Pah, er død her det sene forår. Moussa var
traditionel helbreder og kendt ikke blot i Pah men i hele omegnen. Han måtte tit
begive sig på lange vandreture med sin taske, der var fuld af tørrede planter og

begive sig på lange vandreture med sin taske, der var fuld af tørrede planter og
bark, når der var bud efter ham i fjerntliggende landsbyer oppe i bjerget.
Moussa var medvirkende til at “Maison de la Santé” med sin moderne medicin
blev accepteret på linje med de mere traditionelle behandlingsmetoder.

Danmark
Butik i det grønne - Fil Bleu på Bornholm.
Fra 1. juli til 1.september vil en gruppe frivillige fra IK på skift passe en butik
som ligger i haven Sdr. Aarsdalevej 9 i Aarsdale på Bornholm - lige mellem
Svaneke og Nexø.
Der er kommet en mængde smukke tekstiler fra værkstedet i Ouagadougou og
den nye gruppe i Fil Bleu, som består af farvere, der farver med ægte indigo,
har også sendt nogle af deres smukke tekstiler. “Butik i det grønne” er åben
tirsdag, torsdag og søndag fra kl. 13-17.
Hvis du som medlem kommer til Bornholm, er du altid velkommen - også uden
for disse tider. Ring til 29126074
Kik inden for på Fil Bleus hjemmeside www.filbleu.dk
Mange hilsener fra bestyrelsen i IK som ønsker jer alle en god sommer.

Tak fordi du læste med

