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Forord 
2020	har	været	et	enestående	år….	

Det	har	været	et	udfordrende	år,	men	også	et	år,	hvor	IK	
trods	alle	odds	har	kunnet	opretholde	aktiviteterne	i	en	
situation	med	trusler	og	terror	i	både	Mali	og	Burkina	Faso	
og	andre	udfordringer	i	DK.	
I	Pah	i	Mali	har	skolen	i	det	store	hele	fungeret	selv	under	
statskuppet	i	september,	og	det	samme	har		sundhedshuset,	
hvorimod	cykelværkstedet	har	været		nedlukket	for	at	
beskytte	landsbyen	mod	Corona	smitte		fra	udefra	
kommende	kunder.		
Man	håber	landsbyen	i	nær	fremtid	at	kunne	fastansætte	
sygeplejersken		Mariama	fra	skolens	første	årgang,	der	tidligt	
viste		potentialer.		Kommunen	sørgede	for	at	hun	fortsatte	
sin	videregående	skolegang,	og	sponsorerede	hendes	
uddannelse	til	sygeplejerske	med	en	lægelig	overbygning.		På	
grund	af	manglende	offentlige	ressourcer	kan	hun	p.t.	ikke	
fastansættes,	men	arbejder	i	kortere	perioder	som	leder	af	
sundhedshuset.	
Sidi	fortæller	at	høsten	har	været	god	og	melder	alt	vel	samt	
sender	hilsener	til	IKs	medlemmer	på	en	WhatsApp	
forbindelse	for	et	par	dage	siden.	
I	Burkina	Faso	har	der	været	aIholdt	et	stille	og	roligt	
præsidentvalg,	hvor	den	siddende	præsident	Kaboré	som	
forventet	blev	genvalgt	i	første	runde.	Men	som	det	vil	
fremgå	af	artikler	og	notitser	inde	i	bladet,	er	udfordringerne	
fortsat	store	i	Mali	og	i	Burkina	Faso.	
Men	det	er	også	vigtigt	at	have	nogle	positive		holdepunkter	
og	konstruktive	tanker	om	fremtiden.		I	IK	glæder	vi	os	over	
at		
- de	over	250	skoleelever	i	Pah	har	kunnet	og	kan	fortsat	
spise	et	måltid	nærende	mad	hver	dag	i	skoleåret,	takket	
være	over	50	IK	medlemmer,	der	er	skolesponsorer,	og	
takket	være	andre	bidragydere	

- IKs	Mikrokredit	har	fået	Ilere	anmodninger	om	lån.	Lånene	
bliver	betalt	tilbage	og	det	giver	basis	for	nye	lån	til	folk	
som	vi	har	tillid	til	

- siden	2017	har	i	alt	42	medlemmer	bidraget	med	
uddannelsessponsorering	for	unge	på	Ilere	niveauer	som	
har	evnerne	og	motivationen	til	at	gennemføre	en	
uddannelse,	men	hvor	familierne	mangler	den	økonomiske	
baggrund	til	at	det	kan	lade	sig	gøre	

- 2020	blev	året	hvor	Karité	gruppen	i	IK,	dels	med	egne	
midler	og	dels	med	støtte	fra	Medarbejdernes	Honorarfond	
i	Novo	Gruppen	sammen	med	en	kvindegruppe	anlagde	en	
moringa	plantage	i	det	sydlige	Burkina	Faso	for	at	give	
kvinderne	nye	indtægtsmuligheder	

- inden	Coronaen	slog	til	i	marts,	blev	der	gennemført	to	
rejser	til	Senegal,	én	til	landets	sydlige	provins	Casamance	
med	styrkede	relationer	til	følge,	og	én	til	Iiskerlandsbyen	
Sessène	ved	Palmarin,	hvor	vores	gode	kontakter	igennem	
mange	år	tog	imod	

- Fil	Bleu,	med	nye	afsætningsudfordringer	affødt	af	corona,	
alligevel	var	i	stand	til	at	generere	en	omsætning,	der	
endog	kunne	overgå	forrige	år	med	salgsaktiviteter	på	
musikfestival.	

Afslutningsvis	vil	vi	sige,	at	mens		Corona	
udfordringen	tackles,	er	der	andre	dagsordener	der	
ikke	må	tabes	af	syne.		I	IK	sammenhæng	er	vores	
idegrundlaget	dækket	i	2030-verdensmålene	for	en	
bedre	verden,	og	den	deadline	er	kun	ni	år	væk.		
Det	nytter...det	nytter	at	holde	fast,	for	det	er	de	
mange	og	mangfoldige,	lange	og	mindre	lange	seje	
træk,	der	bringer	verden	fremad.		

Vi	i	bestyrelsen	ønsker	alle	et	godt	corona-fri	nyt	år.		
Tak	for	dit	medlemskab.	
Inge-Lise	Bau,	Karen	Christensen,	Pernille	Hamming,	
Kirsten	Hjelt,	Helle	Rugaard,	Anette	Sonne,	Julie	
Zaken,	Tove	Ørsted,	Ulla	Østerby	
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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	medlemmer	og	arbejdsgrupper,	der	har	givet	
mange	timer	til	det	frivillige	arbejde	i	løbet	af	året.




Skolen i Pah - året der gik 
Det	nye	skoleår	startede	i	begyndelsen	af	november	med	256	
elever.	Det	er	lidt	færre	end	det	antal,	som	sluttede	ved	
udgangen	af	skoleåret	ultimo	juni,	men	hvis	det	går,	som	det	
plejer,	vil	der	komme	lidt	Ilere	elever	i	løbet	af	de	næste	
måneder.	Skolen	har	i	alt	ansat	4	lærere,	heraf	2	kvinder	og	2	
mænd,	og	lønnen	til	lærerne	betales	af	kommunen.	Der	er	6	
klassetrin	og	3	klasseværelser.	Elevtallet	er	fra	172	i	2014	
vokset	til	264	ved	slutningen	af	skoleåret	2019-2020,	og	der	
er	behov	for	Ilere	klasseværelser	til	det	øgede	antal	elever,	
men	de	lokale	myndigheders	ressourcer	er	desværre	
begrænsede.	

Skolen	er	normalt	lukket	i	juli,	august	og	september,	og	det	
nye	skoleår	plejer	at	starte	i	oktober,	men	i	2020	startede	
skolen	først	i	begyndelsen	af	november.	Tidligere	på	året	
fandt	et	statskup	sted	i	Mali,	og	dette	påvirkede	blandt	andet	
ministerier	og	andre	offentlige	myndigheder.	Statskuppet	
forløb	fredeligt,	og	der	er	ro	i	området	omkring	Pah,	men	
meget	har	stået	stille	i	en	periode,	og	den	generelle	skolestart	
blev	udskudt	en	måned.	Nu	er	undervisningen	igen	begyndt	
at	fungere.	Skolens	lærerne,	der	normalt	bliver	aIlønnet	i	alle	
årets	12	måneder,	har		i	2020	imidlertid		i	3	måneder	ikke	
modtaget	løn	pga	statskup.	Dette	har	skabt	en	meget	
vanskelig	situation	for	dem	og	deres	familier.	Lærerne	er	
dygtige	og	engagerede	og	gør	et	stort	arbejde	under	
krævende	vilkår.	IK	har	derfor	besluttet	at	påskønne	deres	
indsats	ved	at	yde	et	støttebeløb	til	skolens	4	lærere.	

Madordningen	på	skolen	er	samtidig	begyndt.	Tak	til	
sponsorerne,	der	har	sikret,	at	børnene	også	i	2020	fortsat	
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	madordning,	
som	i	høj	grad	også	har	betydning	for	familiernes	økonomi.	
Skolebespisningen	er	sammensat	således,	at	det	sikres,	at	
børnene	får	et	tilskud	af	proteiner.	Kosten	varieres	yderligere	
og	tilføres	vitaminer	med	grøntsager	høstet	i	skolehaven.	
Arbejdet	med	skolehaven	inddrages	også	i	undervisningen.	
Kvinder	i	landsbyen	sørger	for	den	daglige	madlavning,	og	
bønderne	bidrager	til	madordningen	med	naturalier.	
Forældrene	betaler	ikke	et	fast	beløb	for	hvert	barn,	der	går	i	
skole,	men	de	familier,	der	har	mulighed	for	det	i	årets	løb,	
giver	et	mindre	beløb	til	en	fælleskasse.	

Skolekomitéen	har	også	i	år	afsat	et	areal,	hvor	der	dyrkes	
bønner	til	skolemaden.	Fra	skolehaven	høstes	der		
grøntsager	i	begrænset	omfang;	fortrinsvis	peber,	løg	og	
persille.	Børnene	skiftes	til	at	vande	og	passe	skolehaven.	
Lederen	af	skolen	har	i	den	årlige	skolerapport	udtrykt	
ønske	om	at	få	etableret	et	hegn	omkring	skolehaven,	
så	der	kan	plantes	forskellige	frugttræer	til	gavn	og	glæde	
for	børnene.	IK	har	bevilget	et	beløb	til	de	nødvendige		
udgifter	til	stolper,	trådhegn,	cement	og	træer	til	plantning.	
Høsten	er	nu	overstået,	og	det	vil	være	praktisk	muligt	at	få	
indkøbt	træer	og	materialer	til	hegnet,	og	arbejdet	med	
opsætning	af	hegnet	og	plantning	af	træer	vil	blive	
påbegyndt,	så	snart	det	kan	lade	sig	gøre.	Regnen	startede	til	
tiden	og	er	faldet	på	de	rette	tidspunkter,	så	høsten	af	
bønner,	hirse	og	jordnødder	har	været	god.	

 

I	den	årlige	skolerapport,	der	udarbejdes	af	skolelederen	
Kounoudieu	Kassogué	og	Sidi,	landsbyleder/høvding	i	Pah,	
indgår	oplysninger	om	børnenes	sundhedstilstand,	som	i	
almindelighed	er	god,	men	malaria	er	stadig	et	et	problem.	I	
2020	har	også	corona-pandemien	påvirket	skolen	og	livet	i	Pah,	
men	Sidi	har	overfor	IK	oplyst,	at	alle	har	det	godt.	Der	bliver	
lagt	stor	vægt	på	hygiejne.	Hver	morgen	inden	skolestart	og	
mange	gange	i	løbet	af	dagen	vasker	børnene	hænder	med	
sæbe.	Børnene	spiser	skolemaden	med	Iingrene	fra	fælles	fade,	
og	håndvask	før	spisning	og	efter	toiletbesøg	er	obligatorisk.	
Dette	har	i	høj	grad	forbedret	hygiejnen	og	været	helt	
afgørende	for	at	undgå	smittespredning.	Noget,	som	også	
børnenes	forældre	er	opmærksomme	på	og	værdsætter.

I	tilknytning	til	skolen	er	der	bygget	en	såkaldt	”hangar”,	dvs.	et	
overdækket	uderum,	hvor	børnene	kan	spise	deres	mad	i	
skygge	midt	på	dagen,	og	som	også	kan	anvendes	i	forbindelse	
med	undervisningen.	Herved	er	der	også	mulighed	for	at	skabe	
og	opretholde	større	afstand	mellem	eleverne	og	mindske	
risikoen	for	smitte.

Skolen	kunne	i	den	årlige	skolerapport	meddele,	at	35	elever	
sidst	i	juli	havde	bestået	grundskoleeksamen	-	35	elever	var	
gået	op	og	alle	bestod;	20	piger	og	15	drenge,	som	alle	vil	
fortsætte	deres	skoleuddannelse	i	en	af	de	nærliggende	byer.	4	
elever	har	planer	om	andre	former	for	ungdomsuddannelse	og	
erhvervsuddannelser,	som	f.eks.	automekaniker	og	murer.	
Dette	svarer	nogenlunde	til	tidligere	år.	Andre	af	skolens	elever	
har	planer	om	en	fremtid	som	lærer	eller	inden	for	
sundhedsvæsenet.	Familierne	har	imidlertid	begrænsende	
økonomiske	ressourcer,	så	det	kan	være	vanskeligt	at	få	opfyldt	
fremtidsdrømme,	der	nødvendiggør	Ilytning	til	større	byer,	idet	
dette	vil	medføre	udgifter	til	blandt	andet	kost	og	logi.	

En	egentlig	formaliseret	håndværksmæssig	og	anden	faglig	
uddannelse	er	der	ikke	mulighed	for	at	få	i	Pah,	
men	børnene	i	Pah	har	gennem	deres	skolegang	fået	gode	
uddannelses-	og	erhvervsmuligheder,	som	de	kan	bygge	videre	
på.	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 																																								Karen	Christensen	
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En skygge over samfundet 
I	de	sidste	år	har	mange	børn	i	Burkina	Faso	og	Mali	ikke	haft	mulighed	for	at	gå	i	skole	på	grund	af	trusler	og	angreb.	
Antallet	af	skoler,	der	er	blevet	tvunget	til	at	lukke	på	grund	af	øget	usikkerhed	i	det	nordlige	Burkina	Faso	og	i	Mali,	er	
vokset.	Det	påvirker	millioner	af	børn	i	skolealderen,	der	enten	aldrig	kommer	i	skole	eller	må	forlade	skolen	pga.	vold	
og	trusler.	De	væbnede	gruppers	ideologiske	modstand	mod	det,	som	de	kalder	”vestlig	undervisning”	og	især	
undervisning	af	piger,	gør	det	svært	for	myndighederne	at	sikre	skolegangen.		
En	landsby,	der	har	en	fungerende	skole,	skaber	risiko	for	angreb	og	skaber	yderligere	frygt	i	lokalsamfundet.	Derfor	
bliver	mange	skoler	lukket	og	lærerne	rejser	bort.	
I	det	nordlige	Burkina	Faso	er	de	væbnede	grupper	ikke	længere	tilfredse	med	at	true	skolerne	til	at	lukke.	Med	
ildspåsættelse	og	drab	tvinger	man	folk	til	at	Ilygte	bort	fra	deres	eget	lokalområde.	Derfor	er	der	i	dag	over	1	million	
interne	Ilygtninge	i	Burkina	Faso.	Det	går	hårdt	ud	over	børnene.	
Regeringerne	i	Burkina	Faso	og	Mali	er	svage	og	formår	ikke	at	beskytte	skolerne	eller	skaffe	tilstrækkelige	ressourcer	
til	at	hjælpe	børn	og	unge	til	at	fortsætte	deres	læring.	
Det	kan	resultere	i		at	en	stor	del	af	en	hel	generation	af	unge	aldrig	får	mulighed	for	at	lære,	og	det	kan	i	sidste	ende	få	
stor	betydning	for	hele	udviklingen	af	deres	samfund.																																																																																											Anette	Sonne	

Sundhedshuset i Pah 
Pah	ligger	isoleret	i	Mali,	langt	væk	fra	større	veje,	og	så	vidt	vi	ved,	har	der	ikke	været	tilfælde	af	Covid19.	
I	årets	løb	har	Sundhedsaktierne	Iinansieret	indkøb	af	100	malaria	kure	og	sæbe	til	skolebørnenes	håndvask.	I	
september	blev	der	sendt	Ilere	kasser	med	medicin	og	udstyr	ned	til	Sundhedshuset,	indsamlet	i	en	privat	lægepraksis.	
Der	var	masser	af	jerntabletter,	forbindsstoffer	og	handsker	til	brug	i	Pah.	Til	Nando	var	der	kanyler,	sprøjter	og	
antibiotika.	Fragten	blev	dækket	af	sundhedsaktierne.	
De	store	udgifter	har	betydet,	at	der	nu	er	lavvande	i	kassen	for	Sundhedsaktier.	Forhåbentlig	vil	mange	benytte	sig	af	
at	købe	aktier	à	100	kr.		og	bruge	dem	til	jule-	og	andre	hilsner.	Kontoen	er	3170	–	3170092996.	
Skriv	venligst	under	Meddelelse	til	modtager:	navn	og	adresse	på	den	som	sundhedsaktien	skal	sendes	til.	
Man	kan	også	bestille	en	sundhedsaktie	på	mail	direkte	hos	tovholderen	på	ullaoesterby@gmail.com	

Ulla	Østerby	



Mikrolån 
I	2006	Iik	økonomiprofessoren	Muhammad	Yunus	fra	
Bangladesh	Nobels	Fredspris	.	Inspireret	af	
sine	positive	erfaringer	som	bankmand	med	at	yde	lån	
til	fattige	kvinder,	havde	han	lanceret	han	begrebet	
”mikrokredit.	”	Det	var	et	hot	emne	i	00’erne,	men	så	
blev	der	stille	omkring	mikrokredit,	men	den	trivedes		
stadig	i	al	stilfærdighed.	Det	har	vi	lært	i	møder	med	
kvinder	fra	Mali	og	Burkina	tilknyttet	Fil	Bleu.		
Kvinderne	har	fortalt	om	de	små	lån	fra	deres	
”sparebanker”	som	kvinderne	yder	hinanden	og	om	
hvordan	de	administrerer	dem.	

Og	i	IK	har	har	vi	også	i	beskedent	omfang	fået	gang	i	
”mikrokredit”	,	ydet	som	rentefrie	lån	med	1-2	års	
løbetid	til	mennesker	som	vi	har	tillid	og	et	godt	
kendskab	til.	

Vi	har	nu	nået	et	punkt	hvor	vi		har	fået	erfaringer	med	
hele	låneforløb,	fra	anmodning	til	bevilling	til	realisering	
af	formålet		og	til	tilbagebetaling.		Og	på	denne	
begrænsede	skala,	har	vi	ligesom	som	Yunus	gode	
erfaringer.	

Kartersker øger deres indtjening 
Kani		kvindegruppen,	der	i	det	sydlige	Burkina	karter	og	
spinder	bomuld,		kontaktede	os	på	eget	initiativ		ved	
lånets	udløbstid	for	at	tilbagebetale.	Med	var	et	brev,	
skrevet	på	kvindernes	vegne	af	Francois	Dambre,	som	er	
omtalt	andet	steds,	der	på	rørende	vis	gør	rede	for	hvad	
lånet		har	betydet	for	hver	af	de	4	kvinder:	afvikling	af	
gæld,	betaling	af	skole	penge,	indkøb	af	redskaber	og	øget	
indtjening.	

Iværksætter på markedsplads 
Catherine	Sawadogo,	iværksætter	inden	for	hårpleje,	
mani-	og	pedicure,	og	nu	også	med	egen	fremstilling	af	
smykker,	Iik	i	starten	af	2018	et	lån	over	2	år	på	ca.	dkr.	
3.500.	Elleve	måneder	senere	betalte	hun	på	eget	initiativ	
50%	af	lånet	tilbage.		Det	var	før	hun	blev	ramt	af	en	
kortvarig	nedlukning	pga	corona	panik,	og	før	hendes	
hjem	blev	raseret	af	oversvømmelser.		Ikke	desto	mindre	
har	Catherine	erklæret,	at	hun	er	klar	til	at	betale	resten	
af	lånet	tilbage	til	udløbet	i	slutningen	af	januar.	

Opdræt af tyrekalve 
	Roumoual	kunne	præsentere	nogle	søde	smågrise	i	sidste	års	

Nyhedsbrev,	som	han	havde	fået	
Iinansieret	med		mikrolån	på	knap	
dkr.	1200	med	henblik	på	opfedning	
og	dermed	på	fortjeneste.		Sådan	
kom	det	ikke	til	at	gå.		Roumouals	
smågrise	blev	angrebet	af	den	
frygtede	afrikanske		svinepest	og	
døde	en	efter	en	på	blot	nogle	få	
dage.	”Afrikansk	svinepest”	har	også	
sat	sine	skræmmende	spor	i	andre	
dele	af	verden.	
I	bestyrelsen	har	vi	besluttet,	at	ja	
-”Hvor	der	handles,	spildes	der!”	Og	
lånet	er	blevet	eftergivet.	

Roumoual	har	fået	bevilliget	et	nyt	tilsvarende		lån	til	
opfedning	af	to	kalve.	Han	råder	allerede	over	faciliteterne.	

Kyllingeopdræt 
Marc	har	nydt	godt	af	uddannelsesstøtte	fra	IK	medlemmer,	
og	som	nyuddannet	dyrlægeassistent	venter	han	utålmodigt	
på	sit	eksamensbevis,	så	han	kan	søge	arbejde	inden	for	sit	
område.	
I	ventetiden	har	han	fået	et	”stort”	mikrokredit	lån	på	godt	kr.	
5.000	til	til	kyllingeopdræt.			
Faciliteterne	er	installeret	i	hans	forældres	gård,	nemlig	
Boulougou	og	Agnes,	så	han	er	sikker	på	at	der	altid	er	opsyn	
med	kyllingerne	og	at	aktiviteten	kan	fortsætte	parallelt	med	
en	lønindtægt.	

Grøntsagshave 
Pierre	Marie	Manga	fra	Casamance,	Senegals	sydligste	
provins,	har	fået	bevilliget	et	mikrokredit	lån	på	hvad	der	
svarer	til	dkr.	3.500,	rentefrit,	med	en	løbetid	på	1	år.		
Tilbagebetaling	sker	pr.	Western	Union	eller	personligt	til	
Anette	Sonne,	når	eller	hvis	hun	kommer	til	Senegal	i	starten	
af	2022.		Pengene	skal	bruges	til	at	indhegne	et	areal	til	
dyrkning	af	grøntsager	og	til	gravning	af	en	brønd	i	
tilknytning	hertil.	Selve	gravearbejdet	udfører	han	selv	
sammen	med	nogle	venner.																												Kirsten	Hjelt	

I	Casamanche	vil	Pierre	dyrke	tomater
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Marc	satte	denne	annonce	på	Facebook	for	
at	reklamere	for	sine	kyllinger.

Uddannelses sponsorater 
I	Nyhedsbrevet	fra	2019	beskrev	jeg	sponsorater,	der	var	
etableret	og	støttet	af	medlemmer	af	IK.	
I	år	vil	jeg	lave	en	lille	”update”	på,	hvordan	det	er	gået	i	
det	forløbne	år.	

Luc,	der	er	søn	af	Boulougou	og	Agnes,	gennemførte	i	
2017	en	uddannelse	til	lastbilchauffør	og	fører	af	
gravemaskiner.		Da	han	startede	uddannelsen,	havde	han	
gode	udsigter	til	at	få	arbejde	i	guldminer	og	andre	miner.	
Men	sikkerhedsstituation	i	Burkina	Faso	er	nu	forringet	så	
markant,	at	dette	arbejde	p.t.	ikke	er	aktuelt.	Han	bliver	nu	
kaldt	på	arbejde	i	det	omfang	hans	arbejdsgiver	har	brug	
for	en	chauffør.	10	IK-medlemmer	Iinansierede	Lucs	
uddannelse.	

Marc,	der	er	bror	til	Luc,	har	denne	sommer	gennemført	
sin	uddannelse	til	dyrlægeassistent	og	16	IK	medlemmer	
har	været	med	til	at	Iinansiere	den.	Marc	har	endnu	ikke	
fået	udleveret	sit	eksamensbevis	–	angiveligt	på	grund	af	
arbejdspres	på	et	ministerielt	kontor	pga	corona.		Han	er	
sikker	på	at	det	vil	komme,	men	han	har	ikke	haft	
mulighed	for	at	søge	arbejde	inden	for	sin	uddannelse.		
Men	han	er	en	aktiv	ung	mand,	der	ikke	vil	spilde	sin	tid.	I	
september	Iik	han	bevilliget	et	mikrokredit	lån	til	et	
projekt,	hvor	han	opdrætter	kyllinger.	
Projektet	er	godt	i	gang,	og	den	23.11.	så	jeg	på	Facebook	
en	reklame	fra	ham	om	salg	af	en	mdr.	gamle	kyllinger.	

Sandrine,	der	er	datter	af	Boulougous	afdøde	bror,	
startede	sin	uddannelse	til	sygeplejerske	efter	nytår	2020.	
Vi	er	nu	5	sponsorer,	der	støtter	hende.	Jeg	har	jævnlig	
kontakt	med	hende	og	hendes	bror	Joal.	Hun	er	en	stille	
pige	men	synes	at	være	glad	for	studiet.	Jeg	har	også	en	
enkelt	gang	talt	med	moren,	der	med	få	franske	ord	
udtrykte	sin	taknemmelighed.	
Sandrine	bor	og	studerer	ca.	20	km	fra	hjemmet,	og	der	
bliver	sendt	150kr	i	kvartalet	i	lommepenge	til	hende.	

Francois	Dambré	
I	sommer	blev	Anette	kontaktet	af	Francois	Dambré	
fra	landsbyen	Kani.		Hun	kendte	ham	bl.a.	
”keramikerturen”	i	2017.	
Francois	er	søn	af	en	bonde/pottemager/kurvemager	
for	Fil	Bleu	samt	nattevagt.	Francois	er	den	ældste	af	6	
brødre.		Han	fortalte,	at	han	desværre	ikke	have	
bestået	sin	studentereksamen,	selvom	han	hele	året	
havde	været	en	af	de	bedste	i	sin	klasse.	Midt	i	
september	kontaktede	han	Anette	og	fortalte,	at	han	
havde	fået	mulighed	for	at	blive	speditørelev	i	et	
Iirma,	hvor	han	var	sikret	arbejde	efter	endt	
uddannelse,	idet	man	kun	tager	det	antal	elever	som	
de	kan	bruge.		Han	har	et	familie-	medlem	som	er	
ansat	samme	sted.	
Han	havde	få	dages	frist	til	at	indbetale	de	5800kr	
uddannelsen	kostede.	Der	skulle	handles	hurtigt!	
Francois	Iik	det	nødvendige	beløb	–	som	blev	
sponsoreret	af	en	gruppe	kvinder	fra	Vestermarie,	
deltagere	fra	keramikturen	og	IK-medlemmer	–	og	af	
andre	medlemmer.	Restbeløbet	på	900kr	blev	betalt	af	
IK.	
Det	var	i	øvrigt	bevægende	for	mig	at	læse	hans	
ansøgning.	Han	lagde	ikke	skjul	på,	at	det	for	ham	var	
hans	livs	chance	for	at	få	en	uddannelse	og	en	
tilværelse	med	mindre	fattigdom,	samt	en	mulighed	
for	at	kunne	hjælpe	sin	familie.	
Anette	har	d.d.	(23.11.)	haft	kontakt	med	ham,	og	det	
går	ham	godt.	
Som	tovholder	på	uddannelsessponsorater	orienterer	
jeg	jævnligt	i	tekst	og	billeder	om,	hvordan	det	går	de	
unge	mennesker.	
Til	slut	vil	jeg	bemærke	–	at	kunne	give	disse	unge	
mennesker	en	chance	for	at	ændre	deres	fremtid,	
giver	rigtig	god	mening	–	og	jeg	kan	stadig	undre	mig	
over,	hvor	lidt	økonomi	der	skal	til	for	at	kunne	gøre	
en	afgørende	forskel.																												Birthe	Nielsen	
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Brudstykker	fra		en	rejsedagbog	
Joolaerne	siges	at	være	den	ældste	og	oprindelige	
befolkning	i	nedre	Casamance.		
Casamance,	Senegals	sydligste	provins,		er	opdelt	i	
mange	forskellige	områder,	som	bebos	af	relativt	
homogene	befolkningsgrupper	med		forskellige	
navne.	

Ile de Carabane
Klokken	er	tæt	på	11	da	skibet	lægger	til	i	
Ziguinchor.	Det	har	været	en	rolig	nat	uden	søgang.	
Vi	havde	forladt	Dakar	først	på	aftenen.	
Alle	14	rejsedeltagere	er	i	Iin	form	og	mødes	på	det	
øverste	dæk.	Indsejling	fra	Atlanterhavet	og	op	ad	
Casamance	Iloden	er	smuk.	Skibet	bliver	fulgt	af	
kongeterne	og	tyndnæbbet	måge,	og	på	afstand	kan	
vi	se	delIiner	og	deres	fantastiske	samarbejde,	når	
de	driver	stimer	af	Iisk	ind	mod	en	af	Ilodens	
bredder.	Vi	er	kommet	forbi	små	Iiskersamfund.	Vi	
har	set	Ilamingoer,	Ilere	af	de	gulnæbbede	
skovstorke,	purpurhejrer	og	en	gammel	Ilodørn.	
Det	har	været	en	smuk	morgen.	Men	vi	er	ikke	
færdige	med	at	sejle.	
Efter	at	være	kommet	i	land	i	Ziguinchor	og	efter	at	
have	klaret	forskellige	praktiske	gøremål	i	Casa-
mance’	hovedby,	er	vi	klar	til	at	tage	ud	til	vores	
første	base,	Ile	de	Carabane.		Det	sker	med	
pirogues,	små	kanolignende	både	med	påhængs-
motor.		

Carabane	er	både	navnet	på	en	mangroveø	og	en	
Iiskerlandsby	med	ca.	500	indbyggere,	to	skoler	og	
lokaladministration.	Der	er	nogle	få	turistlogier	ved	
kysten	ud	til	Iloden.	Vi	bor	i	et	af	dem.	Det	er	hos	Amath	
Mbaye	i	Campement	Baracouda.	

En	dag	besøger	vi	Djiboma,	en	lille	bebyggelse	inde	i	
mangroven,	hvor	der	bor	2	familier.	
Familierne	lever	af	Iiskeri	og	risdyrkning.	De	har	grise,	
høns	og	ænder.	Huse	og	indhegninger,	der	er	lavet	af	
materialer	fra	naturen,	giver	hele	bebyggelsen	et	ordnet	
og	velplejet	indtryk.	
Victor,	en	af	de	ældste	mænd	møder	os,	da	vi	ankommer	
til	bebyggelsen.	
”Ris	og	Iisk	er	det,	vi	ernærer	os	ved,”	siger	Victor,	da	vi	
senere	har	taget	plads	i	en	rundkreds	under	et	af	de	
store	træer.	”Vi	er	færdig	med	rishøsten.	Nu	Iisker	vi,	
reparerer	redskaber	og	net	og	Iletter.”	Han	peger	hen	på	
to	mænd,	der	sidder	i	skyggen	lidt	derfra	og	skærer	
palmeblade	i	tynde	strimler.	”Vi	skal	snart	tappe	
palmesaft,	så	vi	skal	bruge	mange	tragte.	Dem	laver	vi	af	
palmeblade”	forklarer	Victor.	
”Hvad	med	mangroven,”	spørger	vi	”trives	den?”	For	vi	
har	hørt,	at	mange	steder	dør	mangroven,	fordi	store	
storme	presser	saltvandet	op	fra	Atlanterhavet	og	
ødelægger	mangroveskoven.	
”Vi	er	nødt	til	at	plante,”	forklarer	Victor	”ellers	tager	
havet	vores	jord	og	der	kommer	ingen	Iisk.	

En rejse med Jämtland brudemarch, mystiske trommer, 
skovstorke og søkøer
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I	Djiboma	planter	man	mangrove.	Når	mangrovetræerne	
lader	deres	frugter	falde,	samler	vi	dem	op.	Vi	tager	
”hætten”	af	og	lægger	frøene	i	en	plastiksæk	for	give	dem	
varme.	Efter	3-4	dage	kan	vi	se,	hvilke	frø,	der	er	begyndt	
at	spire.	Dem	sætter	vi	i	små	Ilettede	potter,	som	vi	selv	
har	lavet,	og	som	vi	fylder	med	jord,	en	blanding	af	
mudder	og	sand.	I	september	planter	vi.	Det	er	et	godt	
tidspunkt.	
Mange,	der	dyrker	ris,	er	imod	at	plante	mangrove.	De	er	
bange	for	at	mangroveskoven	vil	tage	deres	marker,	så	de	
ikke	kan	dyrke	ris.	Men	vi	er	nødt	til	at	vedligeholde	
mangroven.	Den	er	vigtig	for	Iiskeriet,	og	for	at	vi	kan	bo	
her	på	øerne.”	slutter	Victor.	
Da	vi	er	kommet	tilbage	til	Camp	Baracouda	og	går	ned	for	
at		spise	aftensmad,	mødes	vi	af	den	smukkeste	musik.	
Vores	musikalske	medrejsende	har	stillet	op:	harmonika,	
guitar,	violin	og	Iløjte.	Nordisk	musik	over	mangroven.	

Oukout 
Skoven	er	meget	stor	og	ligger	som	en	grøn,	tæt	mur	ud	
mod	de	aIhøstede	rismarker.		Fra	den	side	vi	kommer,	er	
der	kun	to	indgange.	Et	godt	stykke	inde	i	skoven	ligger	en	
lille	landsby,	som	på	trods	af	sin	ringe	udstrækning	
alligevel	er	delt	op	i	4	kvarterer.		Indbyggerne	tilhører	den	
gruppe	af	joolaer,	der	hedder	”Selek”.	I	kvarteret	”Semta”	
bor	høvdingen	og	ham	skal	vi	først	forbi,	før	vi	kan	bevæge	
os	videre	rundt	på	opdagelse.	Høvdingen	virker	til	at	være	
en	venlig	mand,	og	spørger	interesseret	til,	hvor	vi	
kommer	fra,	hvor	længe	vi	skal	være	i	landet,	hvor	vi	skal	
hen	bagefter	etc.	Jo,	vi	kan	roligt	gå	rundt,	og	han	ville	da	
også	gerne	gå	med	os,	hvis	han	da	ikke	havde	andet	vigtigt	
han	skulle	lave.	

Så	kalder	han	på	en	ung	mand.	”Pierre	kan	gå	med	jer,	
”siger	han.	Så	får	vi	en	ung	mand	med	som	følgesvend.		
”Hvad	vil	I	gerne	se	?,”	spørger	han.		Jeg	spørger	ham	,hvor	
jægernes	hus	ligger,	for	jeg	vil	gerne	hilse	på	Patrice,	som	
jeg		har	kendt	fra	tidligere	år	og	fra	dengang	vi	var	med	til	
indvielsen	af	de	unge	mænd.		

Jeg	vil	gerne	at	rejsedeltagerne		skal	møde	ham	og	hans	
familie.	De	har	meget	at	fortælle	om	skoven	og	livet	i	
landsbyen.	Huset	er	lukket.	Der	er	ingen	hjemme.		
Kvinderne	og	de	gamle	er	Ilyttet	til	Oussouye,	regionsbyen,	
og	mændene	er	rejst	til	Dakar	eller	til	andre	steder	i	det	
nordlige	Senegal,	hvor	der	er	mulighed	for	at	få	arbejde,	
når	den	tørre	tid	er	kommet,		får	vi	at	vide.	Den	svage	
økonomi	i	landdistrikterne	gør,	at	mange	mænd,	især	unge	
mænd,	forlader	Casamance		efter	rishøsten	og	nogle	
vender	aldrig	tilbage.	Det	ligger	tungt	med	produktive	
investeringer	i	at	skabe	anstændige	landbrugs-	og		andre	
jobs	for	unge	i	landdistrikterne	i	Casamance.	
Pierre	er	en	af	dem,	der	er	blevet.	Hans	familie	har	et	stort	
areal	uden	for	skoven,	hvor	de	dyrker	ris.	Pierre	har	
planer	om	at	opdyrke	et	mindre	areal	til	havebrug	med	
kunstvanding.	Når	han	har	skaffet	penge	til	hegn,	vil	han	
starte.	Brønden	graver	han	selv	med	hjælp	fra	sine	venner.	
Vandspejlet	ligger	højt.	
”I	skal	se	trommerne,”	siger	han,	og	vi	går	ind	i	skoven.	
OfIicielt	er	Pierre	katolik.	Man	regner	med	at	ca.	30%	af	
befolkningen	i	Casamance	er	katolikker,	men	ligesom	
Pierre	og	resten	indbyggerne	i	hans	landsby	–	er	de	reelt	
animister.		

Vi	får	en	dejlig	og	lærerig	tur	rundt	i	den	store	skov	
sammen	med	Pierre.	Vi	får	ny	viden	om,	hvordan	folk	
bruger	skoven.	Vi	kommer	forbi	mange	feticher	og	får	
fortællingerne	om	de	kæmpe	store	trommer,	der	bruges	
til	at	kalde	folk	sammen	over	lange	afstande	for	at	
annoncere	festlige	begivenheder	eller	dødsfald.	
Da	varmen	tager	til,	går	vi	tilbage	til	vores	camp	over	de	
aIhøstede	rismarker.	

De	store	trommer

Kæmpestore	kapoktræer	i	den	store	skov
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En lille fiskerlandsby og en søko

Næsten	ude	ved	mundingen	af	Casamance	Iloden	ligger	den	lille	Iiskerlandsby	St.	Point	George.	
Befolkningen	tilhører	den	gruppe,	der	hedder	”esulëru”,	og	det	er	Iiskeren	Louis	Diatta	en	smuk	udgave	af	den	franske/
senegalesisk	skuespiller,	Omar	Sy,	der	er	leder	for	landsbyen.	
Dér	sejler	vi	ud.	Dér	skal	vi	bo	i	nogle	dage.	
	 						
Vi	bor	tæt	ved	vandet,	Iloden,	som	på	dette	sted	er	meget	bred.	
Foruden	en	Iin	Iiskerlandsby	med	mange	forskellige	aktiviteter	er	der	noget	ganske	specielt	ved	stedet	her.	Ud	for	
landsbyen,	ude	i	Iloden,	kommer	der	hver	dag		8-9	søkøer	for	at	drikke.	
En	ferskvandskilde	udspringer	i	Ilodbunden	et	par	hundrede	meter	fra	kysten,	og	det	er	den,	de	søger.	

Manater og dugongs (søkøer) 

Er	planteædende	pattedyr,	der	lever	i	vandet.	De	kommer	aldrig	op	på	landjorden.	Manater	Iindes	i	kyst-	og	indre	farvande	
på	begge	sider	af	Atlanterhavet,		mens	dugongs	er	mere	knyttet	til		området	fra	det	Indiske	Hav	til	Stillehavet	i	Asien	og	
Australasien.	

Den	afrikanske	manat/søko	har	stor	betydning	i	mangroven	ved	at	bekæmpe	plantevækst.	Den	vestafrikanske	søko,	som	
udgør	en	særlig	race,	er	meget	sjælden	og	var,	før	den	blev	totalfredet,	på	randen	til	at	uddø.	Den	er	et	langsomt	dyr	og	er	
nem	at	fange	og	slagte.		
I	Iiskerlandsbyen	St.	Point	George	har	man	bygget	et	tårn,	som	står	ud	for	det	sted,	hvor	kilderne	udspringer	i	Iloden.	
Herfra	kan	besøgende	være	heldige	at	se	søkøerne,	når	de	kommer	for	at	drikke.		Vi	så	dem	Ilere	gange.	Søkøerne	og	tårnet	
er	en	attraktion	for	turister	og		som	et	økoturisme	projekt,	kan	de	være	med	til	at	skabe	ressourcer	for	landsbyen	og	være	
med	til	at	bevare	søkøerne.	
I	landsbyen	har	man	dannet	en	gruppe,	hvis	formål	er	at	have	særlig	fokus	på	bevarelsen	af	søkøerne.	Der	er	mange	
kvinder	i	gruppen.	
Men	lige	nu	står	det	dårligt	til	med	søko-projektet	i	St.Point	George.	
I	august	indtraf	store	storme	og	oversvømmelser	og	tårnet	led	store	skader.	På	grund	af	covid-19	kommer	der	ingen	
turister.	Manglende	indtægter	fra	turismen	og	fald	i	Iiskeriet	kan	true	søkøerne	og	få	Iiskerne	fra	andre	områder	til	at	drive	
jagt	på	søkøerne	for	at	få	skaffe	sig	det	værdifulde	kød.	
I	IK	vil	vi	se	hvad	vi	kan	gøre.	I	første	omgang	vil	vi	forsøge	at	skaffe	midler	til	at	få	repareret	tårnet	eller	bygget	et	nyt,	med	
en	mere	tilgængelig	platform.	
Budgettet	for	byggeriet	er	anslået	til	ca.	30.000	kr	og	med	infomateriale	til	besøgende	og	til	landsbyens	skole,	og	en	
”indhegning”	af	området,	hvor	kilden	udspringer	vil	vi	nok	nå	op	på	et	beløb	på	ca	50.000	kr.	

Er	der	blandt	medlemmerne	gode	idéer	til,	hvordan	vi	skaffer	beløbet	?	
Vi	har	søgt	en	enkelt	fond,	men	desværre	fået	afslag.	
Men	opgive?	Det	gør	vi	ikke!	Noget	vil	vise	sig!																	
																																																																																																																																																																																																													Anette	Sonne	
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Rejsen til Marokko 
omkring Påsken 2020 

I	2019	rejste	Anette	Sonne	og	Birthe	Nielsen	til	Marokko	
for	at	planlægge	forløbet	af	en	unik	rejse	til	landet.	
De	gennemrejste	ruten	og	Iik	aftaler	på	plads	med	
guider	og	hoteller,	så	alt	kunne	være	klar	til	en	18-dages	
rejse	i	2020.

Rejsen	Iik	navnet	“Tajine	&	Trilobitter”	efter	den	gode	
mad,	der	tilberedes	i	en	Tajine	og	efter	millioner	af	år	
gamle	forsteninger,	som	deltagerne	skulle	på	jagt	efter.

Marrakech	blev	første	stop	og	derefter	gik	det	over	de	
snoede	bjergveje	i	Høje	Atlas	bjergene	i	bus	mod	
Ouerzazate	i	ørkenregionen.	Efter	et	par	dage	dér	gik	
turen	videre	ud	til	en	oaseby	i	Vallée	de	Dadès,	hvor	der	
var	ture	i	området,	som	omfatter	nogle	smukke	og	
dramatiske	bjergformationer.	Næste	base	var	byen	Alnif,	
hvor	Anette	og	Birthe	havde	en	aftale	med	geologen	
Mohamed	Imadi,	som	de	næste	dage	skulle	vise	
deltagerne	klippekunst	og	tage	dem	med	på	feltarbejde,	
hvor	man	selv	kunne	Iinde	fossiler.

Rejsen	blev	hurtigt	udsolgt	og	forventningerne	var	store	
-	men	AK!	-	Corona	umuliggjorde	at	den	kunne	
gennemføres.	En	trøst	var	det,	at	alle	Iik	refunderet	
indbetalingen	-	delvis	fra	IK	og	delvis	fra	egen	
rejseforsikring.																																									Ulla	Østerby	

Afrika – en lyspunkt under 
corona

Da	corona	ramte,	frygtede	de	Ileste	for	hvordan	det	
afrikanske	kontinent	skulle	klare	en	sådan	
massiv	udfordring	-	og	tankerne	tog	vel	hos	de	Ileste	
udgangspunkt	i	det		meget	dystre.		
	I	IK	havde	vi	naturligvis		særlig	fokus	på	Vestafrika,	dvs.	
Burkina	Faso,	Mali	og	Senegal.		Disse	lande	havde	deres	
øjne	stift	rettet	mod	Europa	og	lukkede	da	også	
kortvarigt	deres	samfund	ned.	Men	de	måtte	hurtigt	
erkende,		at	længerevarende	nedlukning	ville	få	
uoverskuelige	og	katastrofale	følger	for	deres	
befolkninger.		Så	lockdown	blev	hurtigt	til	oplukning,	
men	med	regionale	og	nationale	rejserestriktioner	på	
plads.		MEN	der	kom	heldigvis	ingen	meldinger	om	
massedød	som	følge	af	covid-19.	

Den	1.	november	bragte	Søndags	Politiken	en	artikel	
skrevet	af	journalist	Adam	Hannestad	om	coronavirus	
og	Afrika.		Journalisten	beskriver	forløbet	fra	WHO,	der	i	
april	frygtede	at	Afrika	ville	blive	det	nye	epicenter	for	
corona,	til	man	her	godt	6	måneder	senere	kan	
konstatere	det	glædelige,	at	sådan	kom	det	ikke	til	at	gå.		
Eksperter	på	området	fremhæver	3		mulige	faktorer:	1:	
Afrika	har	den	yngste	befolkning	af	noget	kontinent:		
40%	er	under	15	år	mod	16%	i	Europa.	Kun	6%	af	den	
afrikanske	befolkning	er	over	60	år	over	for	26%	i	
Europa.		Altså	betydeligt	færre	i	risikogruppen.		
Faktor	2:	Selvom	Afrika	har	høj	udbredelse	af	hiv	og	
mange	andre	sygdomme,	så	har	det	vist	sig	at	der	ikke	er	
så	stort	et	negativt	samspil	mellem	covid-19	og	disse	
andre	sygdomme.		Det	er	derimod	tilfældet	i	Europa,	
hvor		covid-19	spiller	negativt	sammen	med	vores	
udbredte	livsstilssygdomme	som	diabetes	og	hjerte-kar-
sygdomme.	
Som	en	3.	faktor	refereres	til	især	det	østafrikanske	land	
Uganda,	som	lukkede	ned	endnu	inden	det	første	
tilfælde	af	coronasmitte	var	dukket	op,	og	til	Kenya	hvor	
politiet	slog	hårdt	og	ubarmhjertigt	ned	på	for	borgere	
uden	mundbind	i	det	offentlige	rum.	
Udover	disse	forklaringer,	peger	nogle	studier	på	at	
covid-19	trives	dårligere	i	varmt	vejr.	Men	det	modsiges	
af	langt	højere	smittetal	i	lande	som	Brasilien	og	Indien,	
selv	om	klimaet	dér	er	sammenligneligt	med	klimaet	i	
store	dele	af	Afrika.	
Det	siger	sig	selv,	at	med	et	kontinent	der	består	af	54	
stater,	vil	der	være		betydelige	forskelle	som	f.eks.	
Sydafrika	der	tegner	sig	for	halvdelen	af	alle	kontinents	
sygdomstilfælde	–	men	vi	kender	endnu	ikke	slutpunket	
for	pandemien.	

En	kasbahby	i	det	
sydlige	Marokko	-	en	
base	under	vores	
ophold
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Den	2.	januar	her	i	det	nye	år	opsummerer	den	franske	avis	Le	Monde	i	sin	ugentlige	udgave	Le	Monde	Afrique	de	
begivenheder	i	2020	som	kontinentet	bringer	med	ind	i	det	nye	år,	herunder	Corona	pandemien.	Ved	årets	udgang	er	der	
for	alle	kontinentets	lande	registreret	et	dødstal	for	mennesker	med	covid	på	65.000	personer.	Det	svarer	til	tallet	for	
Frankrig.	Men	desværre	kan	man	konstatere,	at	ved	udgangen	af	december	accelererer	pandemien	i	visse	lande.		Den	
internationale	Valutafond	skønner,	at	den	økonomiske	effekt	bliver	betydelig	med	et	fald	på	3%,	hvilket	for	den	enkelte	vil	
betyde	en	faldende	indkomst	ned	til	niveauet	i	2013.		Syv	års	fremgang	vil	altså	være	gået	tabt	på	bare	nogle	få	måneder,		i	
den	første	recession	som	kontinentet	har	oplevet	de	sidste	25	år.	
Familien	Boulougou	i	Ouagadougou	forholder	sig	til	den	nuværende	pandemisituation	ved	at	holde	sig hjemme	og kræve,	
at	personer	der	kommer	ind	i	deres	gård	bærer	mundbind.	

	Kirsten	Hjelt	



To kvægopdrættere og en hat. 
Thor	Kure	er	kvægbonde.	Ellen	og	Thor	har	en	stor	gård	på	Midtbornholm	tæt	op	til	det	fredede	område,	Ølene,	som	er	
kendt	for	sine	ynglende	traner	og	overnattende	Blå	Kærhøge.	Nogle	af	gårdens	mange	køer	går	frit	på	de	store	marker	op	til	
fuglereservatet.	Andre	går	inde	i	skoven	og	på	arealer	i	statsskoven,	Almindingen,	hvor	de	også	bruges	til	naturpleje.		De	
omliggende	marker	dyrkes	økologisk	og	bruges	mest	til	foder	for	dyrene.	Når	køerne	er	blevet	slagtet,	sælges	kødet	lokalt.	
På	gården	er	der	ingen	malkekøer.Thor	kender	alle	sine	køer,	og	han	har	god	kontakt	til	dem.	
Yéro	Diallo	er	kvæghyrde	i	Burkina	Faso.	Hele	sit	liv	har	han	vandret	med	kvæget.	Da	han	var	lille,	blev	han	sat	til	at	passe	
kalvene	uden	for	lejren,	og	da	han	var	omkring	12	år,	var	han	med	til	at	vogte	store	kvægIlokke	sammen	med	de	voksne	
hyrder.	Han	gik	også	om	natten,	hvor	de	især	skulle	passe	på,	at	kvæget	ikke	gik	ind	i	markerne,	når	hirsen	stod	høj,	for	så	
blev	der	store	problemer	med	de	fastboende.	Da	han	var	blevet	15-16	år	skar	faren	hans	stok	og	onklen	gav	ham	en	turban	
og	en	hat,	som	det	er	traditionen.	Turbanen	brugte	han	under	hatten,	og	han	stak	sine	amuletter	ind	i	hattens	vævning.	
Faderen	og	onklen	havde	lært	ham	de	besværgelser,	han	skulle	kunne	for	at	beskytte	sig	selv	og	køerne.	Nu	var	han	en	
rigtig	hyrde,	og	på	den	tid	var	kvægIlokkene	på	over	100	dyr.	I	mange	år	gik	han	sammen	med	to	andre	brødre,	og	de	kom	
vidt	omkring	og	krydsede	hvert	år	landegrænsen	både	i	nord	og	i	vest.	De	gik	efter	køernes	behov.	

Hans	familie	har	stadig	kvæg,	og	Yéro	vandrer	stadig,	men	ikke	længere	de	store	strækninger	og	ikke	med	de	store	Ilokke.	
Det	lader	han	de	unge	hyrder	om.	Hans	påklædning	er	næsten	den	samme	som	dengang.	Han	bærer	stadig	sin	store	hat	
lavet	af	planteIibre	med	læder	både	langs	kanten	og	på	toppen	
Øverst	på	hatten	er	der	en	knap,	der	er	dækket	af	læder	og	i	bunden	en	rem,	han	kan	tage	om	hagen,	hvis	det	blæser.	Hatten	
er	solid.	Han	har	kun	måttet	forny	den	én	gang,	men	den	er	blevet	repareret	Ilere	gange	på	markedet	hos	skomageren.	



Yéro	kender	alle	sine	køer.	Det	har	han	altid	gjort.	Alle	
hyrder	kender	deres	køer.	De	giver	dem	navne.	
Thor	har	ingen	hyrder,	der	går	med	kvæget.	Thors	marker	
ligger	omgivet	af	skov,	og	de	er	indhegnede.	I	skoven	er	
der	rådyr	og	dådyr.	Det	sker,	at	de	store	dådyr	bryder	ind	
til	køerne	for	at	græsse	på	de	samme	marker.	Da	går	
hegnet	i	stykker,	og	køerne	kan	tage	en	tur	uden	for	til	
nabomarkerne.	Thor	passer	på,	når	det	sker,	for	han	vil	
ikke	genere	naboerne.	

På	en	rejse	til	Senegal	med	IK	købte	Thor	en	hat	-	en	peuhl	
hat.	Hatten	var	helt	nylavet	og	Iin.	For	Iin,	syntes	Thor.	Der	
var	ingen	lange	vandringer	med	kvægIlokke	gemt	i	den.	
Han	kunne	godt	tænke	sig	en	peuhl	hat,	der	var	brugt,	men	
der	var	ikke	tid	til	at	Iinde	en,	før	Ilyet	gik	tilbage	til	DK.	
Ønsket	blev	nævnt	for	Fil	Bleus	koordinator,	Boulougou	i	
Burkina	Faso.	Han	har	mange	kontakter,	og	dem	han	ikke	
har,	skaffer	han	gennem	sit	store	netværk.	På	en	af	sine	
jævnlige	rejser	for	Fil	Bleu	nogle	måneder	efter,	at	Thor	
var	kommet	hjem	fra	sin	rejse,	kom	Boulougou	i	kontakt	
med	Yéro	Diallo,	som	gerne	ville	bytte	sin	hat	med	Thors.	
Det	er	nu	sket.	Hattene	er	nu	blevet	udvekslet,	Thor	har	
fået	Yéros	hat.	Yéro	har	fået	en	ny	hat,	og	et	link	er	skabt	
mellem	to	kvægIlokke	nord	og	syd	for	Sahara.	Yéro	
Ijernede	sine	amuletter	fra	hatten,	før	den	blev	sendt	til	
Danmark.	Thor	må	nu	Iinde	sine	egne	amuletter	og	sætte	
dem	i	hatten,	inden	han	går	ud	i	skoven	til	sine	køer.																																										
Anette	Sonne	

Boulougou	og	Yéro	mødes	syd	for	Kongoussi	og	
udveksler	hattemmer
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Cykelværkstedet i Pah 

Værkstedet	var	godt	i	gang	da	corona	også	blev	kendt	i	Mali.	Der	var	masser	af	cykler	at	sætte	i	stand	og	videresælge.	
Men	da	mange	af	kunderne	kommer	fra	andre	landsbyer,	valgte	lederne	at	lukke	værkstedet	indtil	videre.	
På	grund	af	urolighederne	i	regionen	og	lukkede	grænser	har	det	heller	ikke	været	muligt	at	få	smeden	fra	Garango	i	
Burkina	Faso	på	besøg	for	at	supervisere	arbejdet	i	værkstedet	og	instruere	i	at	bygge	cykelanhængere.		
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 																																																																																																														Ulla	Østerby	

Guatemalagruppen, nu 20 år gammel 

For	nye	læsere,	så	drejer	det	sig	om	en	IK-gruppe	der	i	år	2000	rejste	på	en	”væverejse”	til	Guatemala,	med	bl.a.	et	
indlagt	3-dages	kursus	i	maya-vævning	hos	ægteparret		María	Isabel	og	Roberto	i	San	Antonio	Aguas	Calientes,	uden	
for	Antigua.	Rejsen	lagde	grunden	til	et	stærkt	sammenhold,	og	gruppen	mødes	til	årligt	træf	over	4	dage.	
Der	var	lagt	op	til	det	20.	træf	på	Læsø,	men	corona	kom	på	tværs.	Imidlertid	har	vore	corona	vilkår	unægtelig	været	
noget	mere	lempelige	end	dem	som	Maria	Isabel	og	Roberto	har	været	underlagt	i	Guatemala.		Landet	Iik	en	hård	
corona	nedlukning,	med	udstrakt	udgangsforbud	i	foråret	og	mange	måneder	frem.	Turisterne	udeblev	naturligvis,	og	
dermed	forsvandt	familiens	indtjening,	og	sønnens	Olivers	universitetsuddannelse	kom	i	fare.	Det	kunne	vi	lave	om	på,	
og	med	økonomisk	bidrag	fra	gruppens	crowd	funding	m.v.,	klarer	familien	sig	-	og	Oliver,	den	lille	dreng	der	legede	på	
gulvet	i	2000,	er	nu	færdiguddannet	kandidat.	Om	det	udskudte	træf	på	Læsø	til	maj	2021	kan	gennemføres,	vides	ikke	
lige	nu.	Der	tænkes	i	alternative	baner.													Kirsten	Hjelt	



Fil Bleu har udvidet 
aktiviteterne 

Vores	web-shop	har	indtil	nu	været	kernen	i	vores	salg	
suppleret	med	salg	ved	festivaller	og	arrangementer.	Med	
nedlukningen	i	foråret	var	der	ikke	meget	udsigt	til	
festivaller	og	arrangementer.	Derfor	besluttede	vi,	at	”Den	
Blå”	i	Årsdale,	Bornholm,	skulle	opgraderes	til	en	butik	
med	fast	bemanding	og	åbningstid	i	feriemånederne	juli	
og	august.	

Venner	af	Fil	Bleu	og	Fil	Bleu’s	faste	stab	er	gået	ind	i	
detailhandlen	med	et	sommerophold	på	Bornholm.	De	har	
passet	butikken,	og	de	har	vist	Ilaget	for	Fil	Bleu	med	en	
stand	på	Svaneke	Torv.	Det	hele	styret	og	koordineret	af	
Berit	Bruun,	der	bor	sommerfast	på	Bornholm.		

Hvor	er	Anette	Sonne	så	i	alt	dette?	Bare	rolig.	Meget	i	Fil	
Bleu	starter	og	ender	hos	Anette.	Siden	2004	har	det	
været	Anette,	der	har	samlet	trådene,	og	sammen	med	de	
omkring	ti	personer,	der	gennem	årene	har	været	med	i	
projektet,	har	de	skabt	det	nuværende	Fil	Bleu	til	gavn	for	
vores	venner	i	Vestafrika.	Først	med	webshoppen	
www.Iilbleu.dk	og	nu	også	med	butikken	”Den	Blå”.	Den	
var	oprindeligt	tænkt	til	opbevaring	af	vores	modeller	og	
lejlighedsvis	til	stalddørssalg,	men	”Den	Blå”	har	i	år	
fungeret	som	hjørnestenen	i	”Butikken	i	det	Grønne”	med	
teltpavillion	og	udstilling	i	det	frie.		Det	kan	ikke	
umiddelbart	ses,	at	”Den	Blå”	i	sit	liv	tidligere	liv	var	en	
skurvogn.Anette	kan	også	kunsten	at	skrive	gode	
ansøgninger,	så	Fil	Bleu	Iik	tiltaget	Iinansieret	gennem	en	
bevilling	fra	CISU.	De	kunne	godt	se	potentialet	i	at	
kombinere	Fil	Bleu	salg	med	oplysning	om	Verdensmål	og	
Udvikling	i	en	tid,	hvor	de	traditionelle	kanaler	har	været		
udfordret	af	corona.	

www.Iilbleu.dk

Det	undrer	næppe	nogen,	at	de	tilrejsende	boede	enten	i	
Anette	og	Arnes	gæstehytte	eller	slog	teltet	op	i	deres	frodige	
og	fuglevenlige	have.	Det	var	også	Anette	og	Arnes	køkken,	
der	holdt	for,	når	de	fælles	måltider	skulle	tilberedes.	Det	har	
været	sjovt	og	spændende	at	holde	aktiv	ferie	på	denne	måde	
–	og	salget	fra	”Den	Blå”	har	reddet	året	for	Fil	Bleu,	hvor	der	
ikke	har	været	festivaller	og	andre	begivenheder	til	at	skabe	
salg.	Vores	omsætning	bliver	endog	større	i	år	end	sidste	år.		

Ole	Østerby	

Champy Ilboudou er kreativ 
På	værkstedet	i	Ouagadougou	producerer	skræddere	og	
vævere	for	Fil	Bleus	internetkunder.	Men	også	de	lokale	
kunder,	kommer	til	det	livlige	marked,	hvor	Fil	Bleus	
værksted	ligger,	og	bestiller	tøj	hos	Fil	Bleu.	Det	er	fortrinsvis	
kunder,	som	kommer	med	deres	eget	stof,	og	beder	om	at	få	
en	enkelt	model	syet	efter	personlige	mål	hos	skrædderne.	
Men	undertiden	er	der	også	større	ordrer	fra	lokale,	som	
f.eks.	da	værkstedet	i	foråret	Iik	en	ordre	på	arbejdstøj	i	
mange	størrelser	fra	et	Iirma.	Det	var	skrædderen	Champys	
fortjeneste.	
En	af	cheferne	i	Iirmaet,	som	bor	i	Pissy,		Fil	Bleus	kvarter,	
havde	været	forbi	Fil	Bleus	værksted	og	set	en	udstilling	om	
kreativt	tøj	for	mænd,	som	Champy	havde	lavet	på	eget	
initiativ.	Champy	havde	bl.a.	udstillet	den	Fil	Bleu	designede	
herrejakke,	“scorejakken”,	som	kan	ses	på	Fil	Bleus	
hjemmeside.		Den		er	for	absolut	modige	og	kreative	mænd	
(som	f.eks.	Fil	Bleus	ambassadør,	musikeren	Torben	
Mikkelsen!)	Champy	havde	også	selv	designet	skjorter	
sammensat	af	sjovt	stof.	
Chefen	så	Champys	Iine	syning	og	lovede,	at	han	ville	vende	
tilbage	med	en	bestilling.	
Champy	troede,	det	var	en	enkelt	skjorte	til	manden	selv,	men	
det		drejede	sig	om	en	ordre	på	100	skjorter	og	bukser,	og	
ikke	i	spraglet	stof,	men	i	ensfarvet	kaki.	Det	var	arbejdstøj.	
Fil	Bleus	praktikant	blev	involveret	i	produktionen	af	den	
store	bestilling,	og	det	gav	god	læring	til	hende.																									
Anette	Sonne	
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En historie om en 
fodboldspiller  

Tidligt	om	morgenen	på	stranden	ved	Abidjan	er	Laurent	i	
gang.		Sammen	med	en	træner	fra	fodboldakademiet	
arbejder	han	ihærdigt	på	at	forbedre	sin	fysik	og	sin	
taktik.	Han	har	været	her	et	år	nu.	
Fra	Laurent	var	helt	lille,	har	fysisk	aktivitet	spillet	en		
stor	rolle	for	ham.		
Laurent	er	yngste	søn	af	Fil	Bleus	koordinator	Boulougou	
og	hans	kone	Agnes	Leama.		Laurent	har	to	ældre	brødre	
Luc	og	Marc.	Familien	bor	i	Ouagadougou.	Men	hvordan	
kan	det	så	gå	til,	at	Laurent	nu	beIinder	sig	i	Côte	d'Ivoire?	

Lidt	fra	Laurents	historie	
Laurent	er	født	i	2002.	Han	har	altid	vidst,	hvad	han	ville.		
Jeg	kan	huske	engang,	hvor	Ane	Birgitte	Bill	og	jeg	var	i	
Burkina	Faso	på	projektbesøg	i	forbindelse	med	et	
skoleprojekt	i	Pissy.	Vi	var	inde	i	Ouagadougou	sammen	
med	Boulougou	for	at	klare	nogle	sager.	Laurent,	der	
dengang	var	omkring	4	år,	var	med,for	hans	mor	Agnes	
var	taget	til	landsbyen	til	sin	familie.	Laurent	ville	
bestemme	selv.	Ikke	noget	med	at	holde	i	hånd,	heller	ikke	
når	vi	skulle	krydse	en	af	de	store	traIikerede	veje.	Ikke	
noget	med	at	bestemme	over	ham!		Vi	klarer	storbyens	
faretruende	traIik,	men	da	vi	kommer	hjem	til	gården	i	
Pissy,	får	Laurent	et	hidsigt	udbrud,	fordi	han	ikke	straks	
får	lov	til	at	stryge	ud	på	gaden	til	kammeraterne.	
Boulougou	ved,	hvad	han	skal	gøre.	Han	ved,	hvad	der	
virker.	Han	snupper	en	af	de	halvstore	kyllinger	og	stikker	
den	til	Laurent.	Nu	er	fokus	Ilyttet.	Laurent	har	nok	at	gøre	
med	at	passe	på	den	spjættende	kylling	og	glemmer	sine	
planer.	

Boulougou	kan	godt	se,	at	Laurent	har	talent	i	forhold	til	
fodbold,	så	han	kommer	på	en	betalt	fodboldskole,	hvor	
han	spiller	og	får	undervisning	et	par	gange	om	ugen,	
samtidigt	med	at	han	går	i	skole.	
Med	tiden	bliver	han	en	meget	dygtig	spiller	og	får	tilbud	
om	at	komme	på	ungdomslandsholdet	med	udsigt	til	en	
fodboldkarriere.	
Men	mor	Agnes,	siger	”nej!”-	Ingen	fodbold,	før	han	havde	
fået	din	eksamen.	
Det	holder	hårdt	for	Laurent	at	prioritere	lektierne	frem	
for	fodbold,	så	det	varer	ikke	længe,	før	Agnes	igen	må	
gribe	ind.	Laurent	bliver	sendt	på	landet	til	Garango,	det	
sydlige	Burkina	Faso,	langt	væk	fra	fodbolden.	Han	bliver	
meldt	ind	i	en	regional	skole,	og	året	efter	har	han	fået	sin	
eksamen	og	kan	vende	tilbage	til	Ouagadougou	og	
genoptage	fodbolden.	
I	2019	sker	der	noget	spændende	for	Laurent.	På	

Laurent	bliver	én	af	de	udvalgte.	Vist	nok	den	eneste	
fra	Burkina	Faso.	
Efter	planen	skulle	han	allerede	have	spillet	kampe	i	
Belgien	og	Spanien	i	foråret	2020,	men	så	kom	
coronaen	og	spændte	ben	for	de	store	planer.	
”Når	jeg	skal	spille	i	Europa,	må	I	komme	og	se	mig”	
siger	Laurent,	da	vi	taler	sammen	på	WhatsApp.		Det	
lover	vi.	

Anette	Sonne	
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Moussa	Badini,	pensioneret	gendarm	og	IKs	
kontakt	gennem	mange	år,	informerer	os	jævnligt	
om	de	lokale	forhold	i	det	nordvestlige	Burkina	
Faso,	hvor	han	bor.	Hans	landsby	Baraboulé,	en	
grænseby	til	Mali,	ligger	stadig	øde	hen.	Alle	er	
Ilygtet	eller	dræbt	af	jihadistgrupper.	Selv	opholder	
Badini	sig	i	Djibo,	en	større	by	syd	for	Baraboulé.	

Den	21.	oktober	skriver	Moussa	optimistisk:	
”God	aften	fru	Annette!	Gode	nyheder,	under	alle	
omstændigheder	er	sikkerhedssituationen	
forbedret	meget	i	Djibo,	og	mange	terrorister	har	
nedlagt	deres	våben	og	kommet	tilbage	til	byen	og	
beder	om	tilgivelse	fra	befolkningen	for	deres	
dårlige	handlinger.	Livet	genoptages	normalt,	og	
mange	statsansatte,	der	Ilygtede	fra	Djibo,	er	ved	at	
vende	tilbage.”	
Den	23.	oktober	skriver	Moussa	igen.	”Under	alle	
omstændigheder	har	terroristkæmperne	været	her	
i	byen	Djibo	i	3	dage,	men	uden	våben.	
Befolkningen	ser	FDS	(de	burkinske	
sikkerhedstyrker)	cirkulere	hele	dagen,	men	de	
arresterer	ikke	de	hjemvendte	unge	der	kæmpede	
for	terroristerne.	”		
Den	27.	oktober	skriver	Moussa:	”Alle	er	bange	for	
de	terrorister,	der	opererer	nord	for	vores	område.	
Terroristerne	vil	besætte	hele	området	og	
islamisere	hele	befolkningen	og	bruge	deres	

islamiske	lov,:	Derfor	er	det	vanskeligt	at	få	nyheder	
ud	for	øjeblikket.	”	
Den	1.november	skriver	Moussa	igen:	
”	I	hele	regionen	er	der	mange	Ilygtningelejre.	Det	er	
mest	folk	fra	Burkina,	men	der	er	også	mange	fra	Mali.	
Folk	har	det	ikke	godt.	Især	går	det	ud	over	børnene.	
Der	er	mange	børn	og	helt	unge,	som	har	måttet	begive	
sig	på	Ilugt	uden	deres	forældre.	Jeg	har	i	mange	år	
arbejdet	for	børns	rettigheder.	Vold	mod	børn	er	taget	
til.	Med	støtte	fra	UNICEF	er	der	dannet	en	gruppe	her	i	
Djibo,	som	prøver	at	hjælpe	disse	børn.	Som	formand	
for	”Mains	Unies	de	Pella”	har	jeg	lige	været	på	kurser	i	
Ouagadougou	og	Zinaré.	Det	har	været	trættende	rejser,	
men	vi	har	fået	god	information	om,	hvordan	vi	skal	
forholde	os.	Et	af	målene	er	at	få	genåbnet	”Palais	de	
Justice”	her	i	Djibo.		Justistministeriet	har	udnævnt	en	
dommer,	der	specielt	skal	tage	sig	af	børnenes	forhold	
og	4	andre	ansvarlige,	der	skal	rådgive	dommeren.	Jeg	
er	en	af	dem.”	
Den	22.november	skriver	Moussa:	”	Vi	har	holdt	valg	
(præsidentvalg).	Mange	mødte	op	til	valgstederne.	Alt	
foregik	roligt”	
Den	2.	december	fortæller	Moussa,	at	der	er	planlagt	
mange	møder	på	rådhuset	i	Djibo	med	visse	ledere	fra	
de	væbnede	grupper	og	repræsentanter	fra	de	franske	
og	burkinske	sikkerhedsstyrker.	

Breve fra Badini. Situationen i Sahel 
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”Vi	må	se,	hvordan	sagerne	udvikler	sig”	siger	
Moussa	ikke	videre	optimistisk.	Og	han	fortsætter:	
”Jeg	håber,	myndighederne	snart	forstår,	at	så	længe	
der	er	fattigdom	i	denne	region,	så	længe,	vi	ikke	
har	adgang	til	sundhed,	uddannelse	og	bedre	
adgang	til	vand,	som	i	de	andre	regioner	i	Burkina	
Faso,	så	længe	vil	de	væbnede	jihadistgrupper	
kunne	udnytte	de	konIlikter,	der	opstår	heroppe.	
Der	har	altid	eksisteret	problemer	mellem	peuhler	
(kvægnomader)	og	de	fastboende,	men	problem-
erne	er	blevet	større	nu,	fordi	manglen	på	græs-
gange	og	vand	er	blevet	større.	Folk	føler	sig	
marginaliserede,	især	de	unge.	Jihadistgrupperne	
udnytter	utilfredsheden.	De	er	ikke	selv	med	til	at	
starte	konIlikterne.”	
Den	2.	december	fortæller	Moussa,	at	der	er	
planlagt	mange	møder	på	rådhuset	i	Djibo	med	
visse	ledere	fra	de	væbnede	grupper	og	
repræsentanter	fra	de	franske	og	burkinske	
sikkerhedsstyrker.	
Den	6.december.	Idag	kommer	Moussa	igen	med	
nyheder	fra	området.	”Forhandlingerne	på	rådhuset	
fortsætter.	Vi	venter	på	at	se	resultaterne.	Jeg	deltog	
ikke	personligt,	men	jeg	har	fået	at	vide	at	der	er	
udpeget	10	personer	fra	kommunen	til	at	deltage	i	
dem.	De	franske	styrker	er	ankommet	med	2	
militærIly	og	har	været	her	under	forhandlingerne.	
Inden	for	den	nærmeste	tid	vil	jeg	sikkert	kunne	
fortælle	dig,	hvad	der	er	aftalt.	
Den	19.	december	skriver	Moussa:	“Her	til	
morgen	ankom	der	en	stor	delegation	af	
betydningsfulde	personer	fra	Ouaga.	Der	er	også	
kommet	autoriteter,	både	religiøse	og	verdslige	fra	
andre	dele	af	Burkina	Faso,	hvor	man	har	de	
samme	problemer	som	her	i	regionen.	I	de	næste	
dage	skal	man	diskutere	hvad	man	kan	gøre.”	

Folk	fra	hele	landet	mødes	i	Djiby	i	det	nordlige	
Burkina	Faso

Moussa	Badini,	Baraboulé
Anette	Sonne	
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Karité 
Bekæmpelse af fattigdom begynder med kvinderne 

Karité	er	et	projekt,	der	bygger	videre	på	de	erfaringer,	som	en	gruppe	stærke	burkinske	landbokvinder	har	inden	for	landbrug	
og	havebrug,	samt	på	deres	erfaringer	med	at	arbejde	sammen.	
FN’s	landbrugsorganisation	FAO	vurderer,	at	hvis	kvindelige	landbrugere	får	den	støtte	og	de	værktøjer,	de	har	brug	for	i	form	
af	uddannelse	og	adgang	til	Cinansiering,	så	de	kan	de	købe	frø,	skaffe	sig	gødning	og	redskaber,	kan	de	forøge	udbyttet	på	et	
jordstykke	væsentligt.	
							

 

I	udkanten	af	regionsbyen	Garango	i	det	sydlige	Burkina	
Faso	er	der	blevet	stillet	et	jordstykke	til	rådighed	for	en	
gruppe	kvinder.	Her	blev	der	i	2019	anlagt	en	lille	
moringaplantage	med	støtte	fra	Medarbejdernes	
Honorarfond	i	Novo	Gruppen.		
De	65	moringatræer,	som	blev	plantet	i	august,	er	blevet	
indhegnet.	En	solid	låge	er	sat	i,	så	kvinderne	kan	komme	
ind,	og	passe	de	små	træer	og	de	mindre	afgrøder	som	
dyrkes	under	træerne.	Der	er	desuden	anskaffet	store	
polytanke	og	slanger	til	kunstvanding.	Træerne	trives	godt,	
og	er	nu	højere,	end	de	kvinder,	der	passer	dem.		
Allerede	efter	det	første	år	–	i	oktober	2020	–	var	træerne	
klar	til	at	blive	høstet	for	blade.	
Men	først	skulle	kvinderne	lære	hvordan.	I	begyndelsen	af	
oktober	var	5	kvinder	på	en	uges	kursus,	hvor	de	Iik	
undervisning	i,	hvordan	de	skulle	plukke,	tørre	og	
opbevare	de	proteinrige	moringablade,	så	de	bevarer	mest	
muligt	af	deres	ernæringsværdi.	Derefter	gik	de	selv	i	gang	
med	at	høste	blade	fra	deres	egen	plantage.	

Tørrede	moringablade	vejer	ikke	meget.	Omkring	4,5	kilo	
blev	sendt	til	test	på	Pharmacie		Boulmiogo	i		
Ouagadougou,	hvor	man	har	erfaring	med	og	også	sælger	
det	proteinholdige	kosttilskud.	Resultatet	var	godt	og	

pulveret	blev	straks	vacuumpakket	i	30	poser	à	150	g	og	
sendt	til	Karité	i	Danmark.	Her	vil	den	første	sending	blive	
solgt	via	Karités	hjemmeside	og	vil	generere	endnu	mere	
kapital	til	kvindernes	projekt.	På	sigt	er	det	planen,	at	
kvinderne	selv	skal	stå	for	salget	af	det	proteinholdige	
kosttilskud	lokalt.	
Lige	nu	er	der	5	kvinder,	der	er	engageret	i	pasning	af	
plantagen,	men	med	tiden,	når	produktionen	udvides,	vil	
der	komme	Ilere	til.	Sylvie	Garango	er	koordinator	for	
gruppen.	Det	er	hende,	der	holder	øje	med	plantagen	og	
organiserer	arbejdet	med	vanding	af	træerne	i	den	tørre	tid		
fra	december	til	juni/juli.	
Når	polytankene	skal	fyldes	op,	må	vandet	hentes	ved	
brønden.	Det	er	tungt	at	bære	de	fyldte	dunke,	som	
kvinderne	bruger	fra	brønden	og	til	plantagen.	Derfor	har	
projektet	fået	det	lokale	smedeværksted	til	at	lave	en	
cykelanhænger	efter	de	samme	mål,	som	de	unge	Pah	
smedes	model.	Det	gør	arbejdet	med	vandforsyningen	
lettere	for	kvinderne,	når	de	kan	transportere	
vanddunkene	på	cykelanhængeren.	
Inden	for	en	rimelig	tidshorisont,	vil	kvinderne	også	kunne	
udnytte	træernes	frø,	som	giver	en	af	verdens	dyreste	
kosmetikolier,	som	er	meget	efterspurgt.	Salg	af	olie	vil	give	
projektet	yderligere	indkomst.		

	Margit	Haxthausen,	Anette	Sonne
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Hitio 
Restaurering af mangrove og bekæmpelse af plastikforurening. Et projekt for 

kvinder og unge mænd med udgangspunkt i klima og lokalmiljø 

Sine	Saloum	Deltaet	i	Senegal	står	opført	på	UNESCO’s	verdensarvsliste	og	er	et	af	de	største	mangrove	reservoirer	i	
Afrika	og	et	af	de	rigeste	økosystemer	i	Vestafrika.	
En	række	små	landsbyer	ligger	på	kysten,	og	kontrasten	her	er	slående:	på	den	ene	side	et	grønt	frodigt	landskab	og	på	
den	anden	side	store	vidder,	hvor	jorden	er	ædt	af	saltet	og	det	stigende	havvand.	Mangroven	hører	til	et	af	de	mest	
effektive	økosystemer	mht	optagelse	af	CO2.	Mangroven	er	et	komplekst	og	skrøbeligt	økosystem,	men	af	den	største	
vigtighed	for	de	mennesker,	der	bor	i	dette	område.		
IK	har	siden	1989	haft	kendskab	til	området	og	har	de	seneste	år	arrangeret	1-2	årlige	temarejser	for	danskere.	Under	
det	sidste	ophold	i	januar	2020,	Iik	vi	en	forespørgsel	fra	en	civilsamfundsgruppe	i	landsbyen	Palmarin/	Facao,	om	der	
var	mulighed	for	at	IK	kunne	indgå	i	et	samarbejde.	Projektet	skulle	handle	om	at	bevare	og	udvide	mangroven	og	lave	
oplysning	om	plastikforureningen,	som	er	et	stort	problem	ved	kystlandsbyerne.		En	kvindegruppe	ønskede	endvidere		
at	diskutere	fødevaresikkerhed	og	at	etablere	en	”Banque	Céréales”	(kornbank).		
Da	rejsedeltagerne	var	vendt	tilbage	til	DK,		blev	4	af	IKs	medlemmer	i	landet	for	at	holde	møder	med	1)”Hitio”,	en	lokal	
kvindegruppe;	2)	med	folk	fra	Bureau	du	Réserve	(reservatkontoret)	og	3)	med	Palmarin	kommune	for	at	drøfte	de	
nærmere	omstændigheder	og	muligheder	for	at	indgå	i	det	foreslåede	projekt.	Herefter	blev	der	på	fransk	
sammenskrevet	et	resumé	af	en	projektbeskrivelse	i	samarbejde	med	kvindegruppen	Hitio	og	en	repræsentant	for	
reservatgruppen.	

Hjemkommet	til	DK	begyndte	Ellen	Augustesen	og	Anette	Sonne	at	beskrive	Ilere	detaljer	i	projektet,	således	at	de	
havde	et	oplæg,	som	kunne	præsenteres	for	CISU.

CISU	mente	bestemt,	at	det	var	et	projekt	der	var	fornuftigt	at	arbejde	videre	med.	Vi	er	nu	ret	langt	i	processen,	og	en	
ansøgning	til	Civilsamfundspuljen	vil	blive	sendt	i	det	nye	år.	Helle	Rugård,	medlem	af	IK	s	bestyrelse	og	regnskabs-
kyndig,	vil	træde	til	og	føre	projektets	regnskab,	hvis	vi	får	en	bevilling.

La	présidente,	Sanou	Faye	sammen	med	Marie	
Tinning	Faye,	foreningens	kasserer.
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Vi nåede det lige..Inspirationsrejse til Senegal 
I	begyndelsen	af	februar	2020	var	en	gruppe	danske	kvinder	på	inspirationsrejse	til	Iiskerlandsbyen	Sessene	i	
Senegal.	
Vi	tegnede	og	malede	de	store	baobabtræer,	som	Iindes	i	udkanten	af	landsbyen	og	ude	på	savannen.	Det	blev	til	
mange	færdige	ting	og	endnu	Ilere	skitser.	Line	Rued	Andersen	var	en	positiv	og	inspirerende	instruktør	for	
tegneprojektet.	Solveig	Skov	stod	for	”projekt	strandkunst”,	hvor	en	af	forudsætningerne	var,	at	vi	skulle	gå	lange	ture	
langs	stranden	for	at	indsamle	opskyl,	som	vi	bla.	brugte	til	at	lave	vidunderlige	fantasifulde	fugle.		
Under	vores	ophold	blev	der	også	lejlighed	til	at	mødes	med	folk,	høre	om	Iiskernes	liv	og	tage	del	i	de	begivenheder	
der	i	øvrigt	fandt	sted	i	landsbyen.	Et	stykke	hen	i	opholdet	kom	der	en	forespørgsel	fra	landsbyens	bibliotek,	som	er	
et	usædvanligt	projekt	støttet	af	en	spansk	organisation.	Man	ville	høre	om	Solveig	kunne	tænke	sig	at	holde	en	
eftermiddag	for	en	gruppe	børn	for	at	vise,	hvordan	man	kan	lave	f.eks.	askebægre	af	coladåser	og	punge	af	
juicekartoner.	
Solveig	sagde	ja	og	afsatte	en	eftermiddag.	Det	blev	en	stor	succes.	Børnene	var	meget	motiverede	og	lærernemme,	og	
Solveig	Iik	i	resten	af	opholdet	en	fangruppe	af	børn,	der	stod	på	tæerne	for	at	hjælpe	hende	med	alt	muligt.	
Hen	imod	slutningen	af	opholdet	holdt	vi	en	fernisering,	hvor	vi	havde	inviteret	folk	fra	landsbyen.	Det	blev	en	stor	
succes,	hvor	der	blev	danset,	sunget	og	holdt	taler.	Vi	var	14	i	gruppen	foruden	1	senegaleser	og	1	franskmand.	

Anette	Sonne	

En	af	de	store	naturoplevelser	i	forbindelse	med	turen	til	Casamance	i	januar	2020	var,	da	vi	på	tilbagerejsen	mod	det	
nordlige	Senegal	besøgte	Ile	de	Kousmar	med	tusindvis	af	overnattende	Svalehale	Glente	og	Lille	Tårnfalk.	Vi	måtte	i	små	
grupper	krydse	mangrovens	kanaler	i	en	uhulet	træstamme,	hvor	vi	skulle	sidde	musestille	for	at	båden	ikke	skulle	kæntre,	
vade	i	kilometer	af	mudder	tilbage	til	bussen	i	mørket…	Vi	kom	ikke	tørskoet	hjem	til	vores	rene	og	Iine	logi,	men	det	var	
anstrengelserne	værd,	og	vi	Iik	set,	det	vi	ville.	

Medlemstræf 2021 
Vi	har	en	bekræftelse	på	reservation	fra	fredag	den	3.	til	
søndag	den	5.	september	på	30	senge	på	Femmasteren,	
hotel	og	vandrehjem	i	Marstal.		Vi	håber	på,	at	
medlemstræffet	-	med	nogenlunde	samme	program	som	
det	aIlyste	i	2020	-	vil	kunne	gennemføres	til	september.		
Men	i	skrivende	stund	ved	vi	ikke,	hvor	vi	vil	være	i	
Corona	pandemien.		Vi	skriver	ud	til	alle	medlemmer	i	
slutningen	af	april	måned.	
	Karen	Christensen,	Kirsten	Hjelt		og	
Tove	Ørsted.	
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1.	Skolen	i	Pah	

Karen	Christensen,	Anette	Sonne,	Sidi	
Karembé,	Kondiou	Kassogué	

2.	Sundhedsgruppen	

Vibeke	Rechnagel,	Vibeke	

Dabelsteen,	Ole	&	Ulla	Østerby,	Sidi	Karembé,	
Abdoullaye	Karembé,	Aminata	Karembé	

3.	Fil	Bleu	

Kirsten	Hjelt,	

Ole	Østerby,	Anette	Sonne,	Tove	Ørsted,	

Julie	Zaken,	Helle	Rugaard,	Boulougou	

Ressourcepersoner:	Anita	Rosenørn,	
Susanne	Stengade	

5.	Karité	

Margit	Haxthausen	

Anette	Sonne,	Joal	Garango,	Marie	Monet	

6.	Uddannelsessponsorer	

Birthe	Nielsen,	Anette	Sonne	

7.	Mikrolån	

Kirsten	Hjelt	

8.	Cykelværkstedet	

Ulla	Østerby,	Sidi	Karembé,	Boulougou,	
Anette	Sonne	
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