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Cykelværksted

en arbejdsplads for unge mænd i Mali

I slutningen af november i år er vi en gruppe fra IK,
der tilbringer nogle dage i Burkina Faso sammen med
en lille “delegation” fra landsbyen Pah i Mali. Formålet med vores træf er at udveksle erfaringer og evaluere
en containerforsendelse, som vi i 2016 fik finansieret
via en bevilling fra Genbrug til Syd.

Arbejdsplads for unge i Mali
Bouraïma er altid den første, der kommer om morgenen på værkstedet. Det er ham, der er leder af gruppen
på de 12 unge mænd. Han slår slåen fra i den store
metal dør, går ind i containeren og åbner skodderne, så
lyset kan trænge ind. Så begynder han at tage cykler og
værktøj ud og gøre klar til en ny arbejdsdag. Der er
mange opgaver, der venter.
Solen står bag bjergene, og varmen er endnu ikke
kommet.
Stemningsbilledet er fra Mali, fra den lille landsby Pah
i Dogon bjergene, hvor der for et år siden ankom en
container fra Aarsdale på Bornholm med mange brugte
cykler, værktøj og reservedele - og nyttige ting til
bønderne, til skolen og til sundhedshuset.
Containeren tog den lange rejse fra Bornholm ned
langs Vestafrikas kyst til havnebyen Dakar i Senegal.
Herfra videre med godstog ind over fastlandet til hovedstaden Bamako i Mali i det centrale Vestafrika. Der
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blev den læsset på en stor lastbil, for til slut ad små
veje at nå frem til landsbyen.
Indholdet af containeren var brugte cykler fra cykeløen
Bornholm, indsamlet af engagerede mennesker på
Bornholm og nøje udvalgt i forhold til landsbyens erklærede behov. De mange cykler, værktøjet og reservedelene skulle danne grundlaget for den arbejdsplads,
som en gruppe af unge mænd i mange år havde drømt
om.

Fra container til værksted

Den store 40-fods container, som IK havde fået bevilliget af Genbrug til Syd, skulle bygges om til et værksted. Det sørgede de unge selv for med assistance af en
smed fra en af de større nærliggende byer. Sammen
med cyklerne var der sendt et helt nyt svejseværk fra
en gavmild giver i Aarsdale. Det kom straks i brug, da
der skulle laves døre og vinduer i containeren. Men
den første opgave var at få løftet containeren op fra
jorden, så den kunne understøttes af sten, og så luften
kunne cirkulere under den. Alle unge mænd i landsbyen blev indkaldt, og i fællesskab løftede man den
tonstunge container op fra jorden. Derefter blev der
bygget et tag over hele containeren, for at forhindre
solen i at bage direkte på taget. Containeren fik døre
og vinduer og blev til sidst malet blå.Nu kunne de begynde at indrette værkstedet.

ge uddannelse, som de får på cykelværkstedet, skabes
der positive fremtidsudsigter for dem.

Med støtte

VMOK fonden gav midler til at der kunne ansættes en
faglærer fra en større by, som skulle undervise de unge
i at bruge de forskellige værktøjstyper og lære dem at
svejse. I tre måneder er de unge nu blevet undervist af
en smed og cykelsmed fra Bandiagara, en af regionens
administrative byer. De unge er lærenemme og meget
motiverede.
Når de øvrige drenge om lidt møder ind, skal der arbejdes. Der er mange cykler, der skal repareres, før de
kan sælges. Også folk fra landsbyen og de nærmeste
landsbyer er kommet med egne cykler, som der skal
gøres noget ved. Der er nok at lave på de unges værksted. Især efter at de har sat skilte op i de to markedsbyer, Diallo og Somadougou, som fortæller om værkstedet, er der kommet gang i arbejdet.
Det er rygtes på egnen, at der findes et svejseværk på
cykelværkstedet, så nu sker det også, at de unge får
besked på at drage til en anden landsby og reparere f.
eks. vinduer eller døre på en skole. Så bliver en kasse
pakket med værktøj og svejseapparatet læsset på en
charette (en vogn trukket af et æsel eller et muldyr).
Det sidste stykke vej, må mændene ofte bære det tunge
apparat selv, for mange landsbyer i Dogon bjergene
ligger oppe på toppen af klippeformationen. Mænd er
meget stærke. Livet i denne del af verden kræver stærke folk.
12 unge har nu fået arbejde. Med den tilhørende fagli-

Arbejdet på cykelværkstedet vil kunne skaffe de unge
mænd en indkomst udover landbruget. De behøver
ikke længere at rejse til de store byer og tage arbejde i
den uformelle sektor som gadesælgere eller risikere at
blive fristet af radikaliserede grupper, eller tage ud på
den farlige rejse over Sahara i håb om at komme til
Europa.
“Alle vil helst blive, hvor de har deres familie” siger
Bouraïma “ men man kan være nødt til at rejse, hvis
der ikke er noget at leve af. Så må man tage det arbejde, man kan få, og det findes kun i de store byer, hvor
vi er mange om det.”
Planen er, at containerværkstedet på sigt skal komme
til at fungere som en kombineret arbejdsplads og uddannelses sted for cykelsmede. Unge, der efter sjette år
er færdige med grundskolen, skal have mulighed for at
komme i lære som cykelsmede på landsbyens cykelværksted, hvis de ikke, af økonomiske eller faglige
grunde, kan fortsætte skolegangen. Når de så er udlært,
kan de starte for sig selv, fortsætte at arbejde på landsbyens værksted, hvis der er brug for det, eller tage et
betalt arbejde i en større by. I Mali er der brug for folk,
der kan reparere cykler. Der er altid stor kø ved den
lokale cykelsmed, så de unge skal få nok at lave.

Et håb for fremtiden?
Unge under 24 år udgør en stor del af befolkningen i Mali - og i Afrika i det hele taget. Arbejdsløsheden blandt de
unge er uhyggelig stor. Der mangler i den grad arbejdspladser, som kan opfylde de unges behov for beskæftigelse,
faglig uddannelse og indtjeningsmuligheder. Det skaber problemer - nu - og på længere sigt. Uddannelse og arbejde
for de unge er en vigtig forudsætning for stabilitet i landet.
At få arbejde og uddannelse har en enorm betydning ikke blot for de unge, men også for deres familier - og for
landsbyens udvikling generelt.
Med containerværkstedet og de faciliteter, der følger med, har en gruppe unge fået et håb for fremtiden. I Aarsdale
Borgerforening og i aktivitetsgruppen af frivillige ved vi godt, at set i det store perspektiv er den lille arbejdsplads
som en dråbe i havet, men for de 12 unge mænd, kan den blive afgørende for deres fremtid.

!
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Cykelværksted - økonomi og organisering

De unge mænd - for det er kun mænd der arbejder med cyklerne -er i alderen 22 -28 år.
Boureîma Degoga ( Chef des Jeunes) er deres leder og desuden er der en comité fra Association d’Ampari, som
består af , Amadou Malik Karembé, Samba Karembé, Hamoudou Degoga, Boucaré Guindo.
Værkstedet har fået “startskud” i form af omkring 100 brugte cykler, suppleret med reservedele og en hel del
værktøj.
De reparerede cykler sælges for mellem 20.000 - 30.000 CFA. Det svarer til dkr. 170 – 250.- Der er nu (i nov.
2017) 38 cykler tilbage, som endnu ikke er istandsat. Boureîma, hjælper de unge på værkstedet. Til gengæld hjælper de unge ham med at dyrker hans marker og høste, når der er behov
for det.

Komiteen er ansvarlig for økonomien.

1.De cykler man sælger.2. Salg af reservedele uden reparation.3.Reparationer.
De unge har fordelt arbejdet imellem sig. Der er 4 reparatører, 4 sælgere, 4 der laver regnskab.
For at markedsføre deres service har de lavet 3 store skilte. To skilte
ved henholdsvis Somadougou og Diallo - de to nærmeste byer, hvor der
er et ugentligt marked - og et skilt ved den vej, der fører ned til Pah.
Det koster fra CFA 300- 500 - 1000 at få repareret en cykel (svarende til
fra 3,50 kr til ca. 12 kr).
Køb af dæk koster CFA 1500 - ca. kr. 18. Fortjeneste ligger på mellem
CFA 2-300 på salg af dæk)
De unge har endnu ikke fået løn. De vil ikke have individuel løn: Det er der ikke tradition for i landsbysamfundet,
men samlet udbetalt “bonus”.
De unge cykelsmede i landsbyen har allerede mange nye planer. De vil gerne bygge en anhænger til cykler, som
kan gøre de markedshandlenes transport lettere; de vil gerne lave mobile cykelværksteder, som kan opsøge kunderne i de mange små landsbyer, og de er begyndt at tale om, hvordan de måske engang kan producere solceller til
belysning… De unge er innovative. De mangler ikke energi og motivation. Lad os støtte dem i deres initiativer eller finde nogen, der kan!
Anette Sonne

Skolen i Pah – året der gik
Det nye skoleår startede den 2. oktober med 236 elever; 125 drenge og 111 piger. Det er en stigning i forhold til
sidste skoleår, og hvis det går, som det plejer, vil der komme lidt flere elever i løbet af de næste måneder. Der er
6 klassetrin, 4 lærere og 3 klasseværelser, og der er behov for flere klasseværelser til det øgede antal elever.
Madordningen på skolen er samtidig begyndt. Tak til sponsorerne, der har sikret, at børnene også i 2017 fortsat
har kunnet få det daglige måltid varm mad, som har så stor betydning for deres sundhed og indlæringsevne. Det
øgede antal indskrevne elever har betydet, at den månedlige udgift til opretholdelse af madordningen samtidig er
steget
I det forløbne år er der bygget en “hangar” - et overdækket område, hvor børnene kan sidde i skygge og spise det
varme måltid midt på dagen. Udlodningsmidlerne under Kulturstyrelsen har finansieret bygningen, dvs. indkøb
af materialer som cement, stolper og tagplader. Forældrene har selv udført arbejdet med byggeriet og har skaffet
sten til at bygge med. Kvinder i landsbyen sørger for den daglige madlavning, og bønderne bidrager med
naturalier.
Skolekomitéen har også i år afsat et areal, hvor der dyrkes bønner til skolemaden. Også fra skolehaven høstes
der grøntsager i begrænset omfang; fortrinsvis peber, løg og persille. Børnene skiftes til at vande og passe
skolehaven. Havebrug indgår i undervisningen, dog ikke i afgangsklassen.
Børnene i Pah har ikke en ferie som danske børn. Skolen er lukket i juli, august og september, og disse tre
måneder er en meget travl tid i landsbyen. Alle er i gang og hjælper til i landbruget - store som små.
Regnen har faldet godt i år og på de rette tidspunkter. Sidste år startede sæsonen godt, men den ventede regn
senere i vækstperioden udeblev, og høsten slog fejl. Flere familiefædre måtte rejse til hovedstaden Bamako og
andre store byer for at tage lønarbejde. I år håber man på et godt høstudbytte.
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Børnene i Pah har ikke en ferie som danske børn.
Skolen er lukket i juli, august og september, og
disse tre måneder er en meget travl tid i landsbyen.
Alle er i gang og hjælper til i landbruget - store som
små.
Regnen er faldet godt i år og på de rette tidspunkter.
Sidste år startede sæsonen godt, men den ventede
regn senere i vækstperioden udeblev, og høsten slog
fejl. Flere familiefædre måtte rejse til hovedstaden
Bamako og andre store byer for at tage lønarbejde. I
år håber man på et godt høstudbytte.

nærliggende byer, og 7 vil påbegynde andre former
for ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelser,
som f.eks. automekaniker. At få mulighed for en
læreruddannelse er også et ønske hos flere af
eleverne.
Kommunen er meget stolt af skolen i Pah. Det er de
dygtigste
elever i

I landsbyen er en af de store containere, som er
kommet fra Bornholm fyldt med skolemøbler,
cykler og værktøj, nu blevet ombygget. En gruppe
unge har fået undervisning i at reparere cykler og
arbejder nu som cykelsmede.
Ombygningen af værkstedet har børnene fulgt nøje.
En gruppe større skoledrenge har også hjulpet til i
værkstedet.
Malaria er et problem og især for børnene.
Myggene stikker om aftenen mest lige efter
solnedgang og lige før solopgang. Selvom de fleste
børn sover under myggenet, kan det være svært at
undgå at blive stukket. Er myggen så bærer af
malariasygdommen, bliver barnet smittet. Det kan
være meget farligt, hvis man ikke bliver behandlet.
I landsbyens sundhedshus er der hjælp at hente.
Barfodslægen Allaye Karembé har fået uddannelse
til at behandle malaria og har altid tilstrækkeligt
med medicin, som en gang om året bliver sendt til
sundhedshuset fra et apotek i Burkina Faso og
finansieret af midler fra IK.

kommunen, siger Boucaré, borgmesteren i Nando.
Der er imidlertid stadig mange børn i omegnen af
Pah, som ikke kommer i skole. En udvidelse af
skolen i Pah med en forøgelse af antallet af
klasseværelser ville i høj grad kunne forbedre
børnenes muligheder for i første omgang at få en
grunduddannelse og derefter en erhvervsuddannelse
eller en videregående uddannelse. De lokale
myndigheders økonomiske ressourcer er desværre
begrænsede.
Karen Christensen

Ved skoleafslutningen i juni måned kunne skolen
meddele, at 24 elever havde bestået
grundskoleeksamen - 24 elever var gået op - 24
elever havde bestået.
Heraf var de 10 piger. 14 af disse elever vil
fortsætte deres skoleuddannelse i en af de

Støtte til Skolen i Pah

gaven, der gør gavn

Du kan glæde dine børn, børnebørn og andre familiemedlemmer og samtidig glæde og gavne skolebørn og
deres familier i landsbyen Pah ved at give en skoleaktie eller et skolesponsorat.

Skoleaktier: Du kan støtte Skolen i Pah ved køb af en eller flere skoleaktier og herved bidrage til
anskaffelse af skolematerialer, skolebøger og andet i forbindelse med skolens drift, som de lokale
myndigheder ikke har midler til.
Et beløb på kr. 100 pr. aktie kan indsættes på konto: 3170-10118832.
Under meddelelse til modtager bedes skrevet:
”skoleaktie”. samt navn og adresse på den person, som aktien ønskes fremsendt til.
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Skolesponsorater

Ved at tegne et skolesponsorat på kr. 400 for 2018 – 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 naturalier, og landsbyens kvinder står for den daglige madlavning.
Skolesponsorater tegnet af IKs medlemmer, foreninger og privatpersoner har sikret, at alle eleverne i Skolen i
Pah i 2017 hver dag i skoleårets 9 måneder har kunnet få et måltid varm mad. Kommunen har ikke
økonomisk mulighed for at dække udgifterne hertil. Antallet af elever har i de senere år været stigende, og de
månedlige udgifter til denne madordning, der er af største betydning for børnenes sundhed og
indlæringsevne, er forøget tilsvarende.
Et beløb på kr. 400 for et skolesponsorat, som dækker varm mad i skoletiden for 1 barn for 1 skoleår, kan
indsættes på konto: 3170-10118832.
Under meddelelse til modtager bedes ved nytegning og ved gave skrevet:
”skolesponsorat” samt navn og adresse på den person, som sponsorbeviset og et billede af et af børnene på
Skolen i Pah ønskes fremsendt til.

Mikrolån
I Nyhedsbrev 2016 skrev vi om en henvendelse fra en kvinde i landsbyen Palmarin, Senegal. Hun hedder
Geneviève Faye. Den mundtlige henvendelse blev i januar 2016 fulgt op af en ansøgning om et mikrolån
til genindkøb af et varelager, som hun havde måttet sælge pga sin mands sygdom. Lånet blev bevilliget,
men siden er der sket det sørgelige, at hendes mand, IKs mangeårige ven Auguste, er død af sukkersyge.
Geneviève er nu en ung enke og eneforsøger af flere små børn.
Anette Sonne, Kirsten Hjelt og rejsegruppen kommer til at møde Geneviève i Palmarin under deres ophold, og vi vil til den tid få mere at vide om, hvordan det er gået med lånet.- IKs mikrolån er rentefrie og
tilbagebetales i løbet af et år.
I bestyrelsen besluttede vi i 2016 at afsætte kr. 10.000 til ydelse af mikrolån i Syd. Tildeling sker kun
efter skriftlig ansøgning, og låneren vurderes af vores samarbejdspartnere, inden lånet bevilliges.
Kirsten Hjelt
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Medlemstræf på Møn- en gruppe af

Gensyn med Senegal
To IK rejser i forlængelse af hinanden 2017
1.2.– 15.2.2017: drog en gruppe til landsbyen Palmarin, et par times kørsel syd for hovedstaden Dakar.
Palmarin ligger i Sine-Saloum området, der med sit varierede landskab af småøer, mangrove og laguner er et
af de smukkeste steder i Senegal. Det blev i 2011 blev udpeget til UNESCO verdensarv.
Landsbyen driver en såkaldt ”Campement” med 2-personers hytter, gode toilet- og badefaciliteter med bred
strand og det store Atlanterhavs badekar lige uden for døren. IK-gruppen fyldte hele campementen og landsbyens lokale kokke sørgede for lækker mad til alle måltider. Også i 2015 var der en gruppe i Palmarin og de
gode kontakter og venskaber i byen som blev grundlagt for ca. 20 år siden er stadig intakte. IK er kendt i
Palmarin, så vi kunne frit gå rundt i landsbyen, på nær enkelte steder som betragtes som ”hellige”. Dem lærte vi at kende og respektere. Vi besøgte skolen, lokale familier og borgmester, Gorgui Seck og tog på ture i
omegnen og på sejlture ud i mangroven.Der var god brug for kikkerten, da området også er kendt for sin enestående fuglerigdom.

15.2. – 2.3.2017:

Den anden Senegal rejse gik til det sydlige Senegal, nemlig provinsen Casamance, som er en meget anderledes region, landskabsmæssigt med frodige skove, men også kulturelt. Hvor Islam er religionen i Senegal, så
er det animismen, dvs. de traditionelle afrikanske religioner, der præger Casamance side om side med Den
katolske Kirke. Rejsen var en pilot-rejse.
Rejsen gik med skib fra Dakar til Ziguinchor. Med overnatning ombord og varer turen ca. 16 timer. Men
sejladsen var i sig selv en oplevelse. Delfiner fulgte skibet og man kunne se, hvordan delfinerne samarbejdede med at drive fiskestimer ind på lavt vand.
Vel ankommet til den ventende minibus kørte vi til Campement Oussouye, med hotel afsnittet i en smuk 2etages bygning i den lokale arkitektoniske stil med udsigt til rismarkerne og skoven i baggrunden. Campementet var det faste logi i en lille uge, hvorfra vi kørte ud på udflugter. Fugle entusiaster havde kronede dage
med de mange arter fugle. Patrice fra nabolandsbyen blev vores fugle guide gennem skoven. Det var også
ham der inviterede gruppen til den store landsbyfest, hvor flere hundrede mennesker fra nær og fjern fejrede
den gruppe på mænd der havde gennemført de animistiske ritualer i forbindelse med den mandlige omskæring og indvielse.
Der er igen i 2018 i januar/februar rejser til både Sine Saloumhalvøen og Casamanche. Begge rejser er
fuldtegnede. Læs mere på IKs hjemmeside under ”Rejser”.
Kirsten Hjelt
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Medlemstræf i Aarsdale Bornholm fra 24. – 28.maj
Som tidligere omtalt vil der i år blive arrangeret medlemstræf . Denne gang – på opfordring – på Bornholm.
IK har lejet Solgården, en tidligere skole og pensionat, nu ombygget til ferieboliger og kursuscenter. Vi disponerer over hele den store bygning med udendørs opholdsarealer, i alt 28 senge fordelt på 13 dobbeltværelser
og 2 enkeltværelser, de fleste med bad og toilet. Der er mulighed for individuelt at forlænge opholdet. Der er
god plads med festsal og stort fælleskøkken, og ikke mindst er der en smuk udsigt over Østersøen og over fiskerlejet Aarsdale, med indkøbsmuligheder i Høkeren, Aarsdales charmerende og beboerejede butik.
Solgårdens særpris til IK for 4 overnatninger er per person kr. 680.-, dvs. pr. dag 170.Man medbringer selv sengelinned og håndklæder.
Måltider: Fornøjelig madlavning på sammenskuds basis. Drikkevarer individuelt.
Der er talrige transportmuligheder til og fra Bornholm, med bus+færge, med bil+færge eller med Bornholmerfly (DAT), nu også en rute Ålborg-Bornholm.
I maj måned viser Bornholm sig normalt fra sin smukkeste side. Kyststien med de mange vildtvoksende kirsebærtræer giver mulighed for helt nære naturoplevelser – og det ligger lige uden for døren!
Der er rigtig mange ting at opleve på Bornholm. Arrangør gruppen er med sit gode lokalkendskab i gang med
at sammensætte et program, hvor du vil få oplevelser, der også ligger uden for de muligheder, der ellers tilbydes “almindelige” turister. Gode og faglige formidlere vil føre os til spændende arkæologiske steder som f.eks.
et soltempel fra stenalderen og en tilflugstborg fra jernalderen. Vi vil se på kunst og besøge kunstnere, høre
om de nyeste tiltag fra iværksættermiljøet, spise god mad - og ikke mindst opleve natur og fugleliv.
Med stor sandsynlighed får vi på medlemstræffet besøg fra Mali, af høvdingen, Sidi Karembé og moringa
bonden Omar Karembé begge fra Pah.
Tilmeld dig snarest. Pladsen er begrænset - “først til mølle princippet”
Send en mail til Kirsten Hjelt: kirsten.hjelt@gmail.com eller ring på 45861228
Kirsten Hjelt
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Ungdomsarbejdsløshed
aftryk på de unge og deres familier
Vi kender alle til det, og frygter det i en eller anden grad:
At være ung uden arbejde lige nu
At være ung med udsigt til arbejde
At være ung uden udsigt til at få et arbejde.
Det er det sidste billede som en alt for stor del af den afrikanske ungdom må forholde sig til og finde
løsninger på.
24-årige Luc har været en af de mange, som indtil for et år siden, ikke kunne finde sit ståsted på arbejdsmarkedet og måtte finde en måde at tackle sin egen frustration og de forældre forventninger, der
ligger på den førstefødte søn i Burkina Faso - og såmænd nok også i mange andre familier verden over.
Det er et vilkår, der ikke gør noget godt for selvtilliden og livskraften.
Luc er ikke en udpræget boglig person og efter et par nederlag på den front, gjorde han sig i en periode
usynlig i dagtiden for at dække over sin situation.
Men nogen af os IK’ere , som fra besøg og ophold i Boulougous gård kender hans søn Luc som en opvakt, venlig og betænksom fyr med godt greb på det engelske sprog, begyndte at tænke tanker. Vi startede en lille crowd funding med det formål at finansiere en uddannelse for Luc til fører af de store maskiner der bruges i (guld)minedriften i Burkina. Kurset blev udbudt af et canadisk mineselskab. Luc
bestod den teoretiske del som en af de bedste på sit hold og er fortsat med praktisk oplæring. Arbejdsgiveren er meget tilfreds med hans arbejde og vil fastansætte ham, når den praktiske del af uddannelsen
er færdig.
Holdet, der netop har været på projektbesøg i Burkina, mødte en helt anden Luc som glad og med et
naturligt selvværd drog på arbejde i de tidlige morgentimer - og et glad forældrepar, hvor en stor sten
var faldet fra deres hjerte.
I store dele af verden er en investering i uddannelse ikke blot til gavn for den enkelte unge men til gavn
for hele familien på kort og på langt sigt.
Luc’s venner på og uden for Facebook!
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Nyt fra Fil Bleu
Økologisk bomuld

1000 kg økologisk bomuld er fordelt hos 4 af Fil Bleus dygtige kvindegrupper, i 4 forskellige landsbyer, der karter og spinder. Det meste er nu spundet op til tråd, som de mandlige vævere skal lave til
stof, så der igen kan sys i økologiske stoffer til Fil Bleu modeller.
D.27/11 kørte en gruppe fra IK sammen med Fil Bleus koordinator, Boulougou, til landsbyen Kanrin ved Koupéla for at besøge kvinderne og for se, hvor langt de var kommet i deres arbejde. Kvinderne havde som altid været flittige. Vi mødtes med dem i det hus, som de har fået støtte til at bygge
af Den katolske Mission, og som de er meget stolte af. Samtidigt fik vi fortalt om deres andre aktivteter. En af de ting, de meget gerne vil udvikle, er havebrug. Det giver god mening i forhold til ernæring og handel.
Med deres deltagelse i Fil Bleu skulle der være mulighedder for at støtte dem. De blev derfor bedt
om at beskrive deres havebrugsprojekt lidt nærmere og lave et budget. Så lovede vi at se nærmere
på mulighederne for at hjælpe dem med et lån.
Anette Sonne

Fil Bleus nye hjemmeside

Nogle af jer kan måske huske den kedelige historie om Fil Bleus domæne, der blev snuppet af en haj
fra Barbados, og om Ik, der ikke ville presses til at købe det tilbage for en helt vild pris?
Nu har vi et andet domæne - og samtidigt har vi søsat en ny hjemmeside med ny tekst, nyt layout,
nye modeller både til kvinder, mænd og til boligen, og mange gode fortællinger fra “det virkelige
liv” i Burkina Faso og Mali - “Fra Fil Bleus verden” har vi kaldt menupunktet. Kik indenfor på siden www.filbleu.dk - tilmeld dig nyhedsbrevet, like og del, hvis du er på Facebook. Send os gerne
en kommentar ved at skrive i “Kontakt” - Vi glæder os til at høre fra dig.
Ole Østerby, Anette Sonne
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Ny transportmulighed for Filbleu varer fra Syd til Nord.

Siden Fil Bleus start har vi benyttet det almindelige postvæsen, når vi skulle have varer fra værkstedet i Ouagadougou og til Danmark.
De første 5 år gik det fint. Transporttiden var som regel 10-21 dage. Det var til at leve med, når
man tog prisen i betragtning. Som årene er gået er transportforbindelsen bare blevet dårligere og
dårligere. Når pakken bliver sendt fra Ouaga mod Europa, har vi ikke noget at klage over tidsmæssigt. Den kommer hurtigt ud af landet. Men fra Paris og i Danmark tager det umådelig lang
tid før pakken kommer frem. Vi må ringe og rykke, og efterlyse og tale med utallige personeruden at der kommer så meget mere ud af det.
Derfor har vi lagt transporten om. Vi sender nu med TNT, et privat og internationalt transportfirma. Det er hurtigt og selvfølgelig meget dyrere. Mindste forsendelseskvantum, som vi kan sende
ad gangen er 10 kilo. Ellers bliver det uforholdsmæssigt dyrt.
På grund af de forhøjede priser må vi sætte priserne på Fil Bleus produkter op. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra kunder: de vil hellere betale lidt mere for en vare end at vente meget længe.
Ole Østerby, Anette Sonne

Julelys på markedspladsen og styr på stofferne
Torben Mikkelsen, Fil Bleus “ambassadør” fik styr på
stoflageret og fotograferet alle stoffer, så arbejdsgruppen i DK, ved hvad de kan tilbyde til de forskellige
modeller. På Torbens foranledning blev der også sat
en lyskæde ( solcelle pærer) op foran indgangen.Fint
så det ud, og det glædede nattevagten Bernard meget.

Fil bleus nye logo
Flemming Bau, medlem af IK, kunstner og tegner har skabt Fil Bleus nye logo med inspiration fra etvestafrikansk symbol. Projektet “Fil Bleu” som betyder “blå tråd” er navngivnet af Adou Togo, væver,
medlem af Fil Bleus bestyrelse “chef du quartier” i Dogon landsbyen Kantu i Mali. Vi har længe savnet et logo for projektet til brug
på korrespondance og hjemmeside. Flemming har nu tegnet
et smukt logo, hvori der indgår
det afrikanske symbol for initiativ, tegnet som en tråd der snor
sig opad. Det er et meget smukt
og sigende logo. Anette Sonne
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Fil Bleus skilt på markedspladsen i Pissy

Farver har det med at falme i stærk sol. De fleste gør
det. Også farverne på Fil bleus skilt på markedspladsen i
Bounam var blevet blege med tiden. Det blev der rettet
op på under projektbesøget hos Fil Bleu i november december.
Michael Rasmussen, der for en sommer siden malede
“Den Blå”, Fil Bleus skurvogn og showroom på Bornholm, fandt pensler og farver frem, og med assistance
fra Boulougou og Kalle Steengade, blev Fil Bleus skilt
flot igen. Webadressen blev også rettet.

Møde i Fil Bleu Syd

Det er længe siden, der har været holdt et møde, hvor
også deltagerne fra Fil Bleu Nord har kunnet være med.
Da både Adou Togo og Sidi Karembé, medlemmer af Fil
Bleus bestyrelsen var til stede, benyttede vi lejligheden
til at holde et kort møde og generalforsamling. Der blev
bl. a. diskuteret emner som: procedure omkring indsættelse af nye skræddere eller vævere; optagelse af nye
medlemmer, om de forskellige ansvarsomåder. Vi fra
Nord fortalte om transportvanskelighederne og orienterede om den ny hjemmeside. Som noget vigtigt blev der
valgt en ny formand i stedet for afdøde Faustin. Som ny
formand blev der peget på Sidi Karembé fra Mali.
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Regnen bestemmer
Samtale med Sidi Karambé,
høvding i Pah, vice borgmester i Nandu kommune i Mali
og koordinator for IK
“Det er regnen, der bestemmer over vores liv, om vi får nok at spise, om vi kan købe, det vi skal
bruge, om vi kan sende vores børn i skole i Sevaré og betale, hvis vi bliver syge. Regnen bestemmer, for vi er alle bønder og afhængige af det, vi dyrker på markerne.
Sidste år startede regntiden så godt. Hirsen spirede og skød i vejret, men netop på det tidspunkt,
hvor den skulle til at vokse og blomstre, stoppede regnen. Der blev ikke meget at leve af, kun
bønnerne gav udbytte. Flere af vores mænd måtte rejse væk, da den magre høst var overstået. De
tog til Cote d’Ivoire og Guinea. Men selvom de rejser væk, er det obligatorisk, at de kommer tilbage igen, når regntiden nærmer sig, For hvem skal ellers hjælpe familien med at dyrke markerne.
Heldigvis har vi anlagt mange grøntsagshaver, og vi mangler aldrig vand i brøndene. Vi kan dyrke
grøntsager hele året, takket være de frø, vi har fået med containeren. Vi kan dyrke mange flere
forskellige grøntsager, end vi har kunnet før. Vi vil også prøve at dyrke kartofler. Der er god pris
på kartofler på markederne.
Her i Pah klarede vi os igennem, og i år har høsten været nogenlunde, ca. 70 % af normalen. Men
i mange andre landsbyer her i Dogon var der krise sidste år. Folk havde ikke mad nok, og priserne
på de fødevarer, der var til salg på markederne, var steget voldsomt. Det gik især ud over børnene
de steder, hvor tørken havde været værst. Mange blev underernærede og syge. Forældrene havde
ikke råd til at få dem behandlet. Dødeligheden blandt spædbørn er steget meget siden tørken.

Hirsehøst og grøntsagshaver
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Urocenteret er rykket sydpå
Tørke har vi prøvet før – og overlevet, men uroen, den bekymrer mig. I flere år har der været uroligheder i Nord ved Timbuktu og Kidal i det nordligste Mali. Nu er uroen rykket ned til os, til Mopti og
hele Macina-området. I mange år har der været en skrøbelig balance i Macina. I generationer har fiskere, bønder og kvægopdrættere eksisteret sammen. De har rettet sig efter deres respektive ”chefer”.
Der har været regler, som hver gruppe har opstillet, og som man i mange år har respekteret. Det fungerede, men siden det første angreb i Nampala (i januar 2015), hvor en gruppe mænd angreb og besatte byen og udråbte hele området til Sharia-område, er den skrøbelige balance blevet forrykket. Siden angrebet er der ikke længere politifolk i området. Jeg har også hørt, at mange af de folkevalgte er
rejst. Det siges, at det var Hamadou Kouffas mænd, der stod bag angrebet.
Hvem er Hamadou Kouffa?
Han hedder vist ikke rigtigt Hamadou Kouffa. Hans rigtige navn er Cisse eller Djallo. Han er jo peul
(etnisk gruppe). Han kommer fra området omkring Nianfunké og har taget navn efter sin landsby. Der
er ingen, der ved, hvor Kouffa er nu, og om han i det hele taget er i live. Nogle regner med at han
blev dræbt eller såret, da franskmændene bombede Konna, men han er en helt for mange af de unge
peul hyrder. I januar 2013 rettede jihadisterne et angreb mod syd; Timbuktu og Kidal havde de allerede taget. Angrebet var fatalt for jihadisterne, idet det provokerede franskmændene til at sende bombefly mod Konna. Flyvemaskinerne kom lavt hen over Pah. Vi blev meget bange. Vi havde aldrig set
noget lignende. Der var en forfærdelig larm. Alle styrtede ind i husene, og mange søgte op i hulerne
på bjergsiden. Vi hørte bomberne. Vi vidste ikke,hvad der foregik. Vi vidste ikke at oprørerne var nået
til Konna.
I 2013, før angrebet, siger folk at Kouffa blev set sammen med Ag Ghaly fra Ansar al Din (en Al
Quaida-relateret gruppe, en islamisk tuareggruppe ledet af Ag Ghaly.) Gruppen kæmper for at indføre
Sharia i hele landet. Siden 2013 er der ingen, der har set ham. Måske er han død, måske blev han såret
under franskmændenes angreb og ført til et andet sted for at blive behandlet. Ingen ved det. Men
mange unge hyrder, siger man, lytter til hans taler på deres mobiltelefon. Jeg har også hørt ham tale.
Han taler godt, og altid på Poular (peulernes sprog). Han siger stærke ting, der forfører folk. Han taler
imod de store marabout’er, der kører rundt i firehjulstrækkere og opkræver skat fra folk, og lader 7årige tigge for sig og lever ellers selv godt. Han taler imod regeringen i Bamako, der ikke lader udviklingen komme til Macina området. Hans taler vækker især genlyd hos de unge fattige hyrder. Om det
er Kouffa, der idag står bag de mange angreb på skoler og myndigheder, både i flodområdet nord for
Mopti og i landsbyerne ved Douentza, ved jeg ikke. Det er der vist ingen, der ved. Jeg tror mere, det
er Ansar Al Din og peulernes egen oprørsgruppe FLM ( Le Front de libération du Macina) La Katiba
Macina.
Frygt og usikkerhed
Situationen har skabt mistro over for alle peuler og har gjort problemerne mellem fastboende og nomader større. I Mopti by er man f.eks. bange for at udtale sig om situationen eller tale om det, hvis
der har været et angreb. Man ved ikke, hvem der lytter, og hvem der får noget at vide. Til Pah kommer der hvert år en gruppe peuler for at græsse på de afhøstede marker.”Kommer de der stadig?”
spørger vi. Sidi nikker. ”Hvert år omkring den 15. november kommer de. Hos os er det de samme
hvert år. Det er ”vores” peuler. Dem har vi det godt med. Der er ingen af de unge fra ”vores” peuler,
der for 20-30.000 CFA (ca. 250-360 Dkr) har tilsluttet sig oprørsgrupperne. Ikke det vi kender til!
Hvis der er kvæg fra andre grupper, der har gjort skade på nogle af vores marker, holder vi møde og
taler om det. Vi bruger aldrig vold.
Vi slutter snakken, og Omar rækker os et glas sød the. Vi kan kun håbe på mere fredelige tider for
folk i Mali, og på at IK’s samarbejdspartnere og gode venner i Pah må undgå overgreb.
Anette Sonne
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Rejser på tegnebrættet
Marokko - Med fokus på leret
Inspirationsrejse for pottemagere, keramikere og kreative sjæle
En rejse til det centrale Marokko med kontakt og samarbejde med lokale pottemagere, workshop, besøg og kulturmøde samt ophold i bjergoase med mulighed for fordybelse.Rejsen er tilrettelagt på opfordring af en tidligere deltager på en keramikrejse til Burkina Faso
Varighed 14-16 dage. Oktober 2018. Pris: ca.10.000 kr
Nærmere oplysninger og forhåndstilmelding til Anette Sonne E-mail:asonneik@mac.com

Det nordlige Senegal januar 2019

For de, der har fået smag for Vestafrikas smukke natur og befolkning er IK ved at planlægge en rejse til det
nordlige Senegal.
På den sydøstlige bred af Senegalfloden og en god times kørsel nordøst for byen St. Louis. ligger Djoudj nationalpark. Djoudj er det første stoppested syd for Sahara for en stor mængde fugle, der er på vej videre sydpå.Området er både Ramsar område og verdensarvområde.
St. Louis, der ligger ved Senegalflodens munding, var Senegals hovedstad fra 1872 til 1957 og spillede en stor
kulturel og økonomisk rolle under kolonitiden. De mange bygninger med kolonial arkitektur fortæller om historien. Byen er på Unescos Verdensarvliste. Vi besøger reservater i den nordlige del på grænsen mellem Sahara
og Sahel og får kontakt med flere forskellige etniske befokningsgrupper.
Vi slutter af ved kysten på Sine Saloum halvøen med landsbyliv, strand og fiskerbefolkning.
Varighed 15-18 dage. Januar 2019. Pris ca. 15.000 kr
Læs mere på IKs hjemmeside, www.iknet.dk under “Rejser”
Nærmere oplysninger og forhåndstilmelding til Anette Sonne E-mail:asonneik@mac.com
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Sundhedshuset i Pah, Mali
Det er stadig Alley og Aminata, der arbejder i Sundhedshuset - og de gør det godt. Det hører vi fra den lille
gruppe fra Pah, som tog til Ouagadougou i nabolandet Burkina Faso da Anette Sonne m.fl. var der for nylig.
Som bekendt er det for farligt for os fra IK at besøge Pah.
Der har i 2017 været 27 fødsler, hvoraf de 25 er gået normalt. I 2 tilfælde var der komplikationer og de fødende måtte transporteres til en større by hvor problemerne blev løst, og både kvinder og børn overlevede. De
gode forhold på fødestuen er rygtedes til nabolandsbyerne og kvinder derfra føder også der. Skadestuen fungerer ligeledes fint, og det er en stor hjælp for landsbyens befolkning at de her kan få behandlet mindre skader og
sår, og ikke mindst få medicin hvis de er så uheldige at få malaria.
Malariamedicinen har kommunen desværre ikke penge til at betale, så det er en kæmpe hjælp at IK’s medlemmer gennem køb af Sundhedsaktier har gjort det muligt at vi kan donere den vigtige malariamedicin. En stor
portion blev indkøbt i Ouagadougou, og gruppen fra Pah fik det med hjem - sammen med vitaminpiller til
gravide kvinder.
F. Sundhedsgruppen

Ulla Østerby

Birthe og Carsten Nielsen har indsamlet medicin som folkene fra Pah
tager med hjem til sundhedshuset

Sundhedsaktier
Du kan støtte arbejdet i Sundhedshuset ved at købe en sundhedsaktie til 100 kr. Pengene går bl.a. til malariamedicin og kosttilskud til underernærede børn.
Indbetal 100 kr. pr. aktie til konto 3170-3170 092 996 mrk.” Sundhedsaktie”,
og skriv navn og adresse på den person, som aktien/aktierne ønskes sendt til.
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Skoleleder på en
landsbyskole
Samtale med Kassogué,
Da jeg startede her på skolen i Pah, var jeg noget
”dérangé”. Jeg forstod hverken, hvad børnene sagde,
eller når folk i landsbyen henvendte sig til mig. Dialekten i Pah var mig helt fremmed, og i forhold til
børnene, var jeg en helt fremmed. Jeg kommer fra en
anden landsby, men jeg er glad for at være her nu. Jeg
har lært dialekten. Jeg har et godt forhold til eleverne,
og forældrene respekterer mig.

på Institut de Formation des Maîtres i Kangabo i
Koulikoro-regionen.
I 2008 var jeg færdiguddannet lærer og skulle derefter
i praktik, før jeg kunne få mit diplom. Det er staten,
der bestemmer, hvor man skal have sin praktikperiode. Man bliver sendt hen, hvor der er mest brug for

Hvor kommer du selv fra?
Jeg er født og opvokset i Tabitouga, som er en lille
landsby i Dogon bjergene nær Sangha. Min familie
var bønder og dyrkede til vores egen husholdning,
som de fleste gør. Der var sjældent meget overskud.

Hvordan blev du lærer?
Mine forældre ville gerne have, jeg skulle lære noget.
Der var ingen skole i landsbyen, så jeg blev sendt til
den katolske mission i Bandiagara 1), hvor jeg kom i
skole. Mine forældre betalte for mit ophold. Jeg klarede mig godt i skolen, og da jeg i 1988 fik min DEF
(Diplôme d’Etude Fondamentale), blev jeg indskrevet
på et privat gymnasium i Bamako. Jeg var blevet
indstillet til et legat af skolen – og havde fået det. Nu
skulle jeg studere. Jeg glædede mig. Min drøm var at
blive læge og vende tilbage til Bandiagara og til min
landsby og arbejde her.

Staten gav tilskud til skole og videreuddannelse. Da
tilskuddet tre år senere bortfaldt, måtte jeg stoppe
med at studere. Jeg havde ingen penge, og mine forældre kunne slet ikke hjælpe mig. Jeg nåede lige at få
studentereksamen. Så måtte jeg finde ud af at tage en
uddannelse, der ikke var så dyr og varede så længe.
Jeg besluttede, at det skulle være en uddannelse til
lærer. For at leve måtte jeg tage forskelligt løst arbejde, ellers kunne jeg ikke komme videre i mit liv. Jeg
søgte ind

det. Jeg blev sendt til det nordøstlige Mali, til en
landsby nord for Gao.
Da jeg efter endt praktikperiode havde fået mit
diplom, rejste jeg tilbage til Bandiagara. Jeg havde
hørt, at der var opslået en ledig stilling, og jeg ville
gerne tilbage til min egen egn. Der er mangel på uddannede lærere her i Mali, men der var mange, der
søgte – også uden diplom. Jeg blev udvalgt blandt
mange ansøgere af CAP (Centre d’Animation Pédagogique) i Bandiagara.
Hvordan synes du om arbejdet?
Jeg er glad for at undervise her på skolen i Pah. Vi har
et godt samarbejde, vi lærere. Skolekomitéen hjælper
ved indskrivningen af elever og med praktiske sager
som reparationer og maling af klasseværelserne.
Høvdingen og de ældstes råd støtter os altid og går til
kommunen, når vi ikke har fået vores løn. Lønnen
kommer sjældent til tiden. Det kan være svært at klare. Jeg har en familie i Bandiagara, jeg skal forsørge.
De sidste år har ikke været lette. Vi føler os truet af
jihadisterne. Selvom vi aldrig har haft besøg af dem
her i Pah, ved vi, at de er i regionen. Vi kan aldrig
føle os trygge.
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I foråret blev flere skoler i Mopti-regionen angrebet af bevæbnede jihadister på motorcykler. De truede lærerne, skød, og de satte ild til skolerne. Nogle steder blev lærerne dræbt, fordi de ikke havde koranen på bordet eller accepterede sharia. Jihadisterne vil forbyde ”de hvides skoler”, som de kalder vores almindelige
skoler. Nu er der mange skoler, der er lukket i Mopti-regionen. Lærerne er rejst, fordi de ikke tør undervise
under de forhold. Myndighederne gør ingenting. Bamako gør ingenting. Folk er bange – også i Bandiagara
og Bankas har man modtaget trusler. Her har man dannet en milits af jægere, der skal beskytte befolkningen
mod jihadisterne, når myndighederne ikke kan. Jeg ønsker, at der snart kan blive fred og ro her i landet, og
jeg håber, mine elever bliver til noget og kan gøre noget for deres land.
Er der noget du kunne ønske for skolen?
Vi har brug for et par klasseværelser mere. 3 klasseværelser til 236 elever giver ikke meget plads at arbejde i
– hverken for lærere eller elever. Derfor har vi også taget hangaren (skolekantinen) i brug til undervisning af
de yngste. En ting mere: Det jeg kunne ønske for skolen er at vi får et hegn omkring skolegården. Jeg har
længe gerne villet plante træer, men så længe der ikke er et hegn, bliver træerne ødelagt af kvæget, og vi kan
jo ikke holde vagt hele tiden. Skolehaven er en god ting. Den bruger vi meget i undervisningen, og eleverne
er meget glade for den. Den ville jeg gerne kunne udvide.
Jeg kan godt ringe til dig hver lørdag efter kl. 14 og fortælle, hvordan det går her på skolen, tilbyder Kassogué, og slutter sin beretning for denne gang.
Interviewet er foregået pr. telefon, efter at vi på forhånd havde sendt Kassogué vore spørgsmål.
Anette Sonne

Burkina Faso og Paradise Papers
”13,4 millioner lækkede dokumenter afslører, hvordan store virksomheder og meget rige mennesker gemmer på
hemmeligheder og undgår at betale skat ved at bruge selskaber i skattely” – skrev Politiken som én blandt flere
overskrifter til artiklen om Paradise Papers i Søndagsavisen den 19. november 2017.
Artiklen var baseret på undersøgende journalisters arbejde inden for International Consortium of Investigative
Journalists, forkortet ICIJ, og det arbejde er blevet spredt til en lang række førende aviser og andre medier i 67
lande verden over.
Den amerikanske journalist Will Fitzgibbon har siden 2004 skrevet for ICIJ og har fokus på at afdække skatteunddragelser og andre lukrerende forhold på det afrikanske kontinent.
Burkina Faso er genstand for en artikel på ICIJs hjemmeside, hvor Fitzgibbon den 8.11.2017 dykker ned i læk fra
det svimlende antal papirer, der stammer fra store internationale advokatfirmaer som Appleby. Papirerne viser,
hvordan det store zink mineselskab Nantou Mining S.A., et datterselskab af det schweiziske selskab Glencore, der
i årevis har opereret i Burkina Faso, har kunnet true og bringe de menige minearbejdere til tavshed. Samtidig har

selskabet, ved hjælp af sirlige konstruktioner, kunnet undvige at betale selskabsskat til den burkinske
stat, undlade at sørge for anstændige bolig- og arbejdsvilkår samt undlade at kompensere for den miljømæssige nedgradering, som minedriften indebærer. Alt sammen noget der var en del af koncessionsaftalen
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Journalisten følger over en bred bank ihærdigt de spor der bliver udstukket i de lækkede dokumenter:
Mineteknikeren Bali Xavier Bado og andre arbejdere går i strejke for højere løn. Som leder af strejken
bliver han efterfølgende fyret fra sit job til ca, kr. 4,75 i timen (2015) og snydt for den erstatning for
uberettiget fyring, som han bliver tildelt. Andre deltagere i protesten får en betinget dom. Eneste indkomstmulighed for Bado er herefter at tage arbejde i en såkaldt ”uformel” guldmine, hvor mænd arbejder i dybe lodrette huller og bringer guldstøv op til kvinder og børn, der under åben ild, udvinder guldet
af det opgravede støv.
Skatteinspektøren, Jean Yameogo, kunne i efteråret 2016 udskrive en skatteregning til Nantou Mining
på 29 millioner US dollars i skyldig skat og skyldige bøder, svarende til i omegnen af 2 milliarder kroner. Om disse penge nogen sinde kommer i statskassen er uvist.
Nantou Mining er led i en selskabskonstruktion med 5 forskellige selskaber, placeret i 5 forskellige
skattely-lande. Skatteunddragelsen består blandt andet af elementer som et uigennemsigtigt net af irreelle udgiftsfakturaer selskaberne imellem og i omfattende interne låne-aftaler med pågående renter, som
meget bekvemt kan fratrækkes.
Will Fitzgibbons artikel spænder over næsten 10 sider og er et imponerende gravearbejde med talrige
kilder blandt minens arbejdere, lokalbefolkningen og de nationale myndigheder.

For egen regning, vil jeg mene, at den STORE globale udfordring ligger i lovgivningsmæssigt - og i
ikke mindst i praksis - at kunne sætte grænser for og indhegne den utæmmede kapitalistiske samfundsøkonomis bevidstløse excesser - og forvandle galskaben til en global balance med forhåbninger og perspektiver for alle i ”den globale landsby”.

Kirsten Hjelt.

I skrivende stund sender DR1 årets julekalender, hvor den generede indtægt skal gå til guldminebørnene i Burkina Faso, som også hører til guldminens arbejdsbrigader. Børnene arbejder i de
smalle, uafstivede minegange, og de har ofte måttet forlade skolen for at bidrage til familiens indkomst. Målet med julekalender-pengene er at få dem tilbage på skolebænken igen.
Kirsten Hjelt
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Guatemalagruppens gensyn for 17. gang!
Ja, sådan er det blevet, når en gruppe nysgerrige og interesserede mennesker har haft store oplevelser sammen - og det man har haft sammen kræver et årligt gensyn! Rejsen i 2000 til Mayaernes land, hvor vævekunsten er et nationalt klenodie, har sat sig spor og ført frem til det 17. gensyn. Denne gang var det med
Sydfyn som lokalitet, der blev udforsket omkring vores lejede logi, den nedlagte stationsbygning i Pejrup.
Traditionen tro stod vi selv for stort set alle måltider – og køkkentjansen var rent ”samtalekøkken”, her i den
tidligere ventesal.
Det fynske forår bød os velkommen med et hav af blomstrende hvidtjørn. Faaborg, byen og dens dejlige
kunstmuseum med den idylliske have var et oplagt sted at besøge. ” Fynbo-malerne”, som har hjemme dér,
blev suppleret af en udstilling af en anden ”fynbo” Johannes Larsen med værker fra Kerteminde Kunstmuseum.
Ovre blandt de sydfynske øer var Ærø målet for vores dagsudflugt til Søby med besøg hos Sæberiet, der
laver lækre sæber og kryddersalte, efterfulgt af frokost i det grønne på et spisested midt på øen og endelig
med besøg i det idylliske Marstal og Ærøskøbing inden turen gik tilbage med færgen til Svendborg.
Det ”tekstile” blev ikke overset. Hørmuseet i Krengerup er et arbejdende museum, inspireret af den betydelige hørproduktion der var i det midtfynske område for små 100 år siden. Frivillige kræfter har sørget for
etableringen af museet og producerer fortsat fine hør artikler til museets butik, som også har en glimrende
café. Museet holder til i smukke omgivelser i en længe til Krengerup Gods.
For at følge hørtråden sluttede vi dagen af hos IK-medlem, designeren Anita Rosenørn, hvis showroom og
butik ligger i en velholdt gammel 4-længet gård i Skalkendrup, mellem Nyborg og Kerteminde. Hendes
tøjkollektion er baseret på hør. Anita, som jeg kommet til at lære godt at kende på vinterens rejse til det sydlige Senegal, Casamance, bød på kaffe + kage – og så kunne vi ellers både se på, føle på, og prøve de fine
modeller. De syes i Estland, som har stor tradition for hør til beklædning.
Anita holder til på www.rosenorn.dk
De japanske haver er en relativ ny seværdighed på Fyn, i Broby hvor vejen fra Faaborg og Assens mødes.
En fynsk gartner blev under sin uddannelse så optaget af den japanske havekunst at han tog til Japan og studerede fænomenet. Det har udmøntet sig i en række kunstfærdige haver, udført med et bestemt kulturelt
formål. Meget smukt og interessant – og skulle sulten melde sig, kan man spise japansk i stedets restaurant.
Så skiltes vi igen, 10 kvinder som indbefatter 2 nordmænd og 1 svensker. Og vi har en ny aftale: at mødes i
foråret 2018 i Östre Len i det sydvestlige Skåne.
Kirsten Hjelt
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Projektbesøg i Ouagadougou
travle november dage på et værksted
Listen var lang og gøremålene mange da vi den 18.11.17 satte os i flyet med kurs mod Fil Bleu og Fil Bleu´s
medlemmer rundt om i regionen.
Anette, Arne, Birte, Carsten, Michael, Kalle, Magnus og undertegnede skulle besøge det vidunderlige land mod
syd.
Fil Bleu´s skræddere Rihanata, Cecilie, Dennis og Biba havde travlt i værkstedet i de 14 dage hvor vi var på besøg. Der blev opsyet nye modeller, der blev genopsyet gamle modeller. Der blev ryddet op og der blev gjort lidt
rent i krogene. Det røde støv som nærmest må betegnes som en del af Ouagodougou´s image, ja det kunne vi
dog ikke komme til livs.
Der blev talt lager op – så mit franske kom på en god prøve og et besøg fra Den Danske Ambassade fik vi også.
Vi holdt generalforsamling med folkene fra Pah i Mali og skrædderne syede så sveden drev og nåede lige at
komme igennem den store stak af ordrer hjemmefra. Det var travle og sjove dage og med en temperatur på omkring 35 grader hver dag, blev der også indkøbt passende mængder af brakina øl og cola i dagens løb.
Det var en dejlig oplevelse at være en del af hverdagen i Fil Bleu. Allerede inden vores besøg havde skrædderne
stiftet bekendtskab med brug af papirmønstre. Papirmønstrene bruges i forbindelse med. klipning i stof, når en
model er under udarbejdelse. Introduktionen blev taget godt imod. Jeg viste skrædderne, hvorledes jeg laver
markeringer med en sporer og hvorledes jeg bruger sporepapir (kalkerpapir). Mønsterdelene blev sat fast i stoffet
med knappenåle og derefter kunne delene klippes ud og sys sammen.
En lille syteknisk finesse blev der også tid til. Jeg viste skrædderne hvordan man af et stykke stof på 40 x 40 cm
kan lave ca 7 m skråbånd. Skråbåndet skal bruges i bl.a. ærmegab og halsudskæringer. Når stoffet ligger på skrå
kan det trækkes længere og det giver kjolen eller blusen den sidste finish.
Jeg medbragte en lille arbejdsbog som nu ligger i Fil Bleu. De nye modeller ser snart dagens lys på nettet. To
sommerbluser, en sommerkjole, en dameskjorte og en fin lille børneskjorte blev det til.
Den første model var knapt færdig før den blev solgt. Den sidste dag under vores ophold havde vi besøg fra Den
Danske Ambassade. En af de besøgende faldt for en lille sommerbluse med firkantet hals og korte vide ærmer i et
smukt voksprintet stykke bomuld med flotte farver. En god begyndelse for vores nye modeller og en god slutning
på vores projektbesøg i Fil Bleu og Burkina Faso.
Tak for turen fra
Susanne Stengade
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