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Medlemstræf: Hvem kom først op? Torben eller Oumar?

Besøg i Fil Bleus telt

Mustpha Kassi musiker og kunstner i det sydlige Marokko

Bearded Barbet

Under  opholdet i DK 
genkender   Oumar 
og Sidi  et foto af 
landsbyens største 
fetisch i bogen, Ar-
chitektur der Dogon 
af Wolfgang Lauber.I 
mange år har man i 
landsbyen ikke vist, 
hvor den var blevet 
af, men nu ved de, at 
den står på Minnea-
polis Institute of Art, 
hvor den regnes for 
en af de ældst kendte 
træfigurer fra Sub-
Sahara.
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FORORD
Vi kan se tilbage på et spændende og begivenhedsrigt år 
i IK.  

Samtidig kan vore samarbejde partnere i Burkina Faso 
og i Mali  desværre se tilbage på et år, hvor de  har væ-
ret udfordret af urovækkende omstændigheder i form af  
af radikaliserede grupper og rene banditter, der ofte føl-
ger i kølvandet på dem, som hævder at de er ude i et for 
dem seriøst religiøst ærinde. Resultatet har været angreb 
mod civile, politi og militærpersoner, overvejende  i 
byer.  

Men der hersker også en trussels stemning mange steder 
”en brousse”, som man på afrikansk-fransk kalder  lan-
dområderne og de små samfund uden for de større byer.  
Skoler har måttet lukke ned nogle steder,  både i Mali 
og Burkina,  og man sukker efter politisk og samfunds-
mæssig stabilitet. Men på trods af denne uro og  disse 
trusler, har indbyggerne fået deres hverdag til at funge-
re. Det fortæller ikke så lidt om deres robusthed og be-
slutsomhed. 

Her hos os har året været præget af den store begiven-
hed det har været at have besøg af Sidi Karembé, koor-
dinator,  viceborgmester og ”chef de village” i Pah og af 
Oumar Karembé, formand for De ældstes Råd. Deres 
næsten 3 uger lange besøg blev muligt gennem et så-
kaldt ”Omvendt rejse stipendum” fra DANIDA, som 
man kan søge til samarbejdspartnere fra Syd. 
Dette Nyhedsbrev vil være præget af deres besøg. 

Det har været et stort privilegium for os i IK at have god 
tid til at drøfte fremtidige muligheder i vores samarbej-
de og samtidig sørge for at vores to gæster fik inspira-
tion og ny viden med hjem til Pah. Oplevelsen er ikke 
begrænset til Sidi og Oumar, for beboerne i Pah havde 
bedt dem om at tage ”noget af Danmark” med hjem. Det 
gjorde de: 6 liter vand fra Østersøen, som beboerne i 
Pah både kunne smage på og røre ved – sammen med 
alle de andre historier som nu fortælles under det store 
gummiplantetræ i landsbyen. 

Med dette billede,  ønsker vi dig en God Jul og et rigtigt 
godt nyt år – og siger TAK for din støtte og dit medlem-
skab. 

Mange gode hilsner fra 
bestyrelsen i IK. 
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Cykelværksted i Pah 

IK’s koordinator Sidi Karambé i landsbyen Pah i Mali gjorde opmærksom på det vigtige i at skaffe beskæfti-
gelse til store drenge og unge mænd i landsbyen - så de ikke blev fristet af tilbud om fast arbejde og god løn 
fra de terrorgrupper, der opererer i området. Eller tage på den farefulde rejse mod Europa.  Sidi foreslog at 
landsbyen og IK samarbejdede om at oprette et cykelværksted. 

Mange gode kræfter dannede grundlaget for oprettelsen af cykelværkstedet: En 40-fods container proppet 
med brugte cykler, reservedele og svejseudstyr, indsamlet på Bornholm, blev gennem “Genbrug til Syd” frag-
tet den lange vej til den afsides liggende landsby. Gennem blandt andet en generøs donation fra VMOK Fon-
den skaffede vi midler til ombygning af containeren, som nu huser værkstedet. Den er isoleret, malet i en flot, 
blå farve, forsynet med døre og vinduer og har fået navnet “La Chaîne” (kæden). 12 uge mænd og drenge er 
blevet undervist af fagfolk og har nu arbejde, der kan give dem en indtægt ud over landbruget. 

Til foråret sender vi endnu en container med cykler af sted. Denne gang også med prototype og materialer til 
cykelanhængere. Overalt i Afrika ser man cykler læsset med gods - ofte så meget at cyklen må trækkes. Men 
aldrig en cykel med anhænger. I Pah vil denne idé blive testet og forhåbentlig blive en succes. 

Ulla Østerby 

en butik,et værksted og uddannelsessted for store drenge og unge mænd

En ny idé 
Mit navn er Lars Legaard, og min kone Jane og jeg bor i Årsdale, Bornholm. 
I flere år har vi med Anette Sonne og hendes mand Arne i spidsen, her i byen samarbejdet om forskellige pro-
jekter til Mali. 
Som det vil være mange bekendt, er der de foregående år blevet sendt containere til byen Pah, indeholdende 
cykler, værktøj + mange andre ting. 
Forleden år spurgte Anette, om jeg kunne tegne en cykeltrailer, da man i Pah havde brug for en sådan. 
Årsagen til at man kunne bruge en robust cykeltrailer er at vi for et par år siden donerede et mindre nødstrøms-
anlæg, som kan levere strøm til det lille svejseværk, som blev sendt ved samme lejlighed, alt inklusive svejse 
elektroder og svejseværktøj. 
Det er nu sådan at man lokalt har brug for at transportere udstyret flere kilometer til steder hvor der skal svejses 
feks. vinduer i området. 
Dagen efter dumpede Harald Nyborgs tilbudshæfte ned i postkassen, og her var en cykeltrailer på tilbud. Den 
købte jeg, så den kunne kopieres. 
Jeg har et lille smede og maskinværksted som hobby, og her byggede jeg sammen med min gode ven og genbo 
Aksel Hansen en prototype af traileren; dog i ½ tomme vandrør- det er noget der er stærkere !! 
Der er nu hjemkøbt / fundet materialer til 7 stk trailere, som man så kan fremstille lokalt, og de kan anvendes til 
mange forskellige formål. 

Lars Legaard 
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Hvis man som jeg har sin gang i centrum i en større 
by er det iøjnefaldende, hvor mange mindre tøjbu-
tikker der har haft ophørsudsalg og er blevet erstat-
tes af en restaurant eller en cafe. Der er benhård 
konkurrence på kludemarkedet. 

Jeg vil betegne det som ikke mindre end en bedrift, 
at der stadig efter 14 år eksisterer en Internet butik 
der hedder Fil Bleu.  

For nye læsere kan jeg fortælle, at Fil Bleu er andet 
end en internetbutik, hvor der sælges tøj til kvinder 
og mænd - kjoler, jakker, bukser, skjorter, etc. – 
tæpper og puder til hjemmet og andet. 

Fil Bleu er et helt specielt koncept 

Nogle IK-medlemmer havde på rejse i Vestafrika 
fået øje på den enestående lokale tekstil produktion, 
der var i Burkina Faso og Mali. Vævere, der på de-
res transportable smalbane væve, vævede med lokal 
bomuldstråd spundet af kvinder i landsbyerne. Far-
vere, der beherskede den komplicerede dybblå indi-
go farvning og farvetrykkere, der lavede smukke 
farverige tekstiler i traditionelle afrikanske mønstre. 
Trykt på lokalt fremstillet bomuldsstof. Alt sammen 
truet af især import fra Kina af billige kopiprodukter, 
der samtidig skabte dårligere beskæftigelses forhold.  

De besluttede at gøre noget ved det 

De havde lange og mange møder med bomuldsbøn-
der, vævere, farvere og skræddere i Ouagadougou 
med interesse for at lave tekstiler til salg i Danmark. 
Det blev til det fællesskab og samarbejde, som ken-
des som Fil Bleu – Den Blå Tråd. I dag omfatter det 
ca. 150 mennesker i Vestafrika. 

Med hjælp af Danida-penge fik man projektet løbet i 
gang og med salg fra vores hjemmeside har vi siden 
klaret os selv. 

Der er lang vej mellem Danmark og Burkina Faso i 
mere end en forstand. Vestafrikansk tøjstil er ikke 
helt den samme som den, der er størst efterspørgsel 
efter herhjemme, så der skulle suppleres med andre 
modeller. 

Kommunikationssproget er fransk, og telefonforbin-
delse og mail kontakt var tit problematisk, så det 
gjorde det ikke lettere med aftaler om bestillinger, 
overførsel af penge til betaling af udført arbejde og 
hvad der ellers skulle drøftes. 

En lille flok entusiastiske mennesker kastede sig ud i 
projektet i 2004 og med støtte fra Danida blev det 
løbet i gang. - Og det lykkedes. 

I dag er vi en arbejdsgruppe, der tager sig af Fil Bleu 
med Anette Sonne i spidsen. Hun samler trådene og 
har næsten dagligt kontakt til vores uforlignelige 
koordinator i Syd – Boulougou, der bor tæt ved Fil 

Bleus værksted i et fattigt kvarter i Ouagadougou, 
hovedstaden i Burkina Faso. 

Han lærte at skrive da han var omkring 50 år og 
skriver nu små sedler, som stoppes op i brystlommen 
for at støtte hukommelsen. Der er styr på det hele. 

Der har været bump undervejs. For to år siden var vi 
ved at komme i rigtige vanskeligheder. Kunder måt-
te undertiden vente i måneder, inden de fik deres 
bestilte varer. Pakker sendt med postvæsnet med 
varer fra Ouagadougou kunne tage op til et halvt år, 
inden vi modtog dem. Det hjalp heller ikke at en 
”haj” havde snuppet hjemmesidens domænenavn, 
som ved en misforståelse ikke var blevet betalt retti-
digt. Vi kunne få lov til at købe det tilbage mod at 
indbetale 6-8.000 kr. til en konto i et skattely. 

Det nægtede vi, og efter intense drøftelser blev vi i 
stedet enige om at revitalisere Fil Bleu. Skifte do-
mæne til www.filbleu.dk, skabe en helt ny hjem-
meside, få tegnet nye modeller – tøj til kvinder og 
skjorter til dristige mænd - få løst transport proble-
met og øge annonceringen. 

Fil Bleu i Burkina Faso og Mali
Hvordan går det egentlig med Fil Bleu? 

http://www.filbleu.dk/
http://www.filbleu.dk/


      Det er lykkedes Anette i samarbejde med Per-Olof,  Borndesign på Bornholm at skabe en smuk og tidssvaren-
de hjemmeside, der er let at finde rundt i.  
Susanne Stengade og Anita Rosenørn har sammen med andre fornyet kollektionen, så vi har et større udbud af 
modeller.  
Adskillige IK-medlemmer har hjulpet til med at markedsføre Fil Bleu ved festivaller og andre arrangementer, 
det har givet et stort øget salg.  
Samarbejde med transport firmaet TNT betyder, at det kun tager ca. en uge at få varerne til Danmark  
Ikke siden 2008 har vi haft så stor en omsætning, selvom der intet salg var før, den nye hjemmeside gik i luf-
ten omkring 1. april. 
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Ingen træer vokser ind i himlen, og vi må konstatere, at de øgede forsendelsesudgifter gør et stort indhug i 
overskuddet. Men vi må ikke glemme at vores overordnede mål, er at skabe arbejdspladser i syd og understøt-
te det traditionelle håndværk.  
Derfor er status her en mørk våd november dag, at Fil Bleu lever, har det godt og går en strålende fremtid i 
møde, hvis vi kan holde tempoet. Markedet kræver hele tiden fornyelse.  

Tak til alle, der har været med til at holde gang i hjulene. 

Ole Østerby, kasserer for Fil Bleu 

Nye	teks'ler	og	modeller	i	Fil	Bleu



Hjælp børn og forældre   gaven, der gør gavn  
Støtte til børn og forældre. 
Det stigende antal elever i skolen har betydet, at det fremover vil være nødvendigt hver måned i skoleårets 9 måneder 
at overføre et større beløb end hidtil, hvis madordningen i Skolen i Pah skal kunne fortsætte i samme omfang. Der er 
derfor behov for økonomisk støtte både til opretholdelse af madordningen og til løbende anskaffelse af bøger og an-
dre skolematerialer. 

Ved at tegne eller forny et skolesponsorat eller købe en skoleaktie er du/I med til at sikre fortsættelsen af den eksiste-
rende madordning og anskaffelsen af de nødvendige skolematerialer i det kommende skoleår til gavn og glæde for 
skolebørnene og deres familier. 
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Elevtallet er fra 172 i 2014 vokset til 259 ved slutnin-
gen af skoleåret 2017-2018, nogenlunde ligelig fordelt 
på piger og drenge, og det stigende elevtal betyder, at 
der også er et større behov for skolemad. Den 15. sep-
tember startede det nye skoleår, og det endelige elevtal 
for skoleåret 2018-2019 kendes endnu ikke. Samtidig 
er skolebespisningen begyndt, og herved vil alle skole-
eleverne være sikret et nærende og varmt måltid mad 
hver dag i hele det kommende skoleår. Skolen er luk-
ket i juli, august og det meste af september. 

Ved afslutningen i juni måned af dette skoleår havde 
32 elever bestået grundskoleeksamen. Heraf var 14 
piger. Disse 32 elever vil fortsætte deres skoleuddan-
nelse i en af de nærliggende byer. 8 elever vil påbe-
gynde andre former for uddannelse som f.eks. autome-
kaniker og forskellige håndværk. Andre af skolens ele-
ver har planer om en fremtid inden for landbrug, kon-
torarbejde og handel; måske også som lærer. Familier-
ne har imidlertid begrænsede økonomiske ressourcer, 
så det kan være vanskeligt at få opfyldt fremtidsdrøm-
me, der nødvendiggør flytning til større byer, der med-
fører udgifter til blandt andet kost og logi. Men børne-
ne i Pah har gennem deres skolegang fået gode uddan-
nelses- og erhvervsmuligheder, som de kan bygge vi-
dere på.  

I den 6-årige grundskole i Pah undervises der i de 
samme fag, som vi kender i vores del af verden. 
IK har i årenes løb bidraget med udvikling af under-
visningsmateriale, der blandt andet omhandler det om-
givende miljø, lokale erhverv, samfundsforhold, flora 
og fauna. Undervisningen foregår på fransk, som er det 
officielle sprog i Mali, bortset fra det første år, hvor de 
bliver undervist på deres lokalsprog. 
Skolen har 4 lærere og 3 klasseværelser, og der er un-
dervisning både formiddag og eftermiddag. Lærerne er 
dygtige og engagerede, men de har krævende og van-
skelige arbejdsvilkår med et elevtal på efterhånden ca. 
260, og der er et stort behov for et ekstra klasseværel-
se. Kommunen har imidlertid meget begrænsede øko-
nomiske ressourcer, og der er stadig en del børn i Pah 
og omegn, som ikke kommer i skole. 
I tilknytning til skolen er der bygget en såkaldt “han-
gar”, dvs. et overdækket uderum, hvor børnene kan 

sidde i skygge og spise deres mad midt på dagen, og 
som også kan anvendes i forbindelse med undervisnin-
gen. 

Den forældrebaserede skolekomité har også i år afsat 
et areal til dyrkning af bønner til skolemaden. Skole-
haverne bidrager med løg, salat, persille og peber, men 
der er naturligvis grænser for, hvor meget udbytte de 
giver i forhold til behovet. Skolehaverne bruges også 
meget som et led i undervisningen, og skoleeleverne er 
på skift ansvarlige for vanding og pasning.  

Sundhedsforhold. 
Malaria er fortsat et problem i store dele af Vestafrika. 
Selvom langt de fleste børn sover under myggenet, kan 
det ske, at de bliver stukket af myg og får malaria. I 
landsbyens sundhedshus, som ligger ved siden af sko-
len, er der hjælp at hente for børn og voksne. Her sør-
ger den kompetente barfodslæge Allaye Karembé for 
behandling af bl.a. malaria med medicin, finansieret af 
IK. Her bliver børnene også vaccineret, og de og deres 
forældre bliver undervist i hygiejne af sundhedshusets 
personale i samarbejde med skolens lærere. 

Da børnene spiser skolemaden med fingrene fra fælles 
fade, er håndvask før spisning og efter toiletbesøg ob-
ligatorisk og helt afgørende for at undgå smittespred-
ning. Da Pah i 2016 blev kåret som den sundeste 
landsby  i området, var præmien fra UNICEF en brønd 
ved skolen og anlæg af en lang håndvask i skolegården 
med rindende vand fra et rør med huller i.   

I den årlige skolerapport, som udarbejdes af skolelede-
ren og Sidi, landsbyleder/høvding i Pah, indgår oplys-
ninger om børnenes sundhedstilstand, og i rapporten 
fra 2018 nævnes det bl.a., at forældrene værdsætter 
skolekantinen, som har stor betydning for børnenes 
sundhed og indlæringsevne. Skolebespisningen er 
sammensat således, at det sikres, at børnene får et til-
skud af proteiner. Kosten varieres yderligere og tilføres 
vitaminer med grøntsager høstet i skolehaverne, og 
bønderne bidrager til madordningen med bønner og 
løg. 

Skolen i Pah



Bør-
nene 
spi-

Medlemstræf  på Møn- en gruppe af 

En god og meningsfuld jule- og fødselsdagsgave, værtindegave 
samt gave i forbindelse med andre mærkedage. Gaver, der gør en 
forskel ved at investere  i fremtiden for børnene i landsbyen Pah

Med et skolesponsorat eller en skoleaktie kan du glæde dine børn, dine børnebørn, din familie og  dine ven-
ner og samtidig glæde og gavne skolebørn og deres familier i landsbyen Pah i Mali, Vestafrika. 

Skoleaktier:  
Du kan støtte Skolen i Pah ved køb af en eller flere skoleaktier og herved bidrag til  anskaffelse af skolema-
terialer, skolebøger og andet i forbindelse med skolens drift, som de lokale skolemyndigheder ikke har midler 
til. 

Et beløb på kr. 100 pr. aktie indsættes på konto: 3170-10118832. 

Under meddelelse til modtager bedes skrevet: ”skoleaktie” samt navn og adresse på den person, som 
aktien ønskes fremsendt til. 

Skolesponsorater: 
Skolesponsorater tegnet af IKs medlemmer, foreninger og privatpersoner har igennem årerne sikret, at alle 
eleverne i Skolen i Pah hver dag i skoleårets 9 måneder har kunnet få et måltid varm mad. Flere og flere 
børn indskrives i skolen, og både de og deres familie har glæde og gavn af denne madordning, som også har 
betydning for familiernes økonomi. Med det stigende elevtal er der et voksende behov for støtte til skolebe-
spisningen.   

Ved at forny eller tegne et skolesponsorat på kr. 400 for 2019 kan du/I sikre et skolebarn i Pah et dagligt 
måltid varm og nærende mad i 1 skoleår. Landsbyens bønder bidrager med naturalier, og landsbyens kvinder  
står for den daglige madlavning. 

Et beløb på kr. 400 for et skolesponsorat, der dækker 1 år,  indsættes på konto: 3170-10118832.  

Under meddelelse til modtager bedes skrevet: 
”skolesponsorat” samt navn og adresse på den person, som sponsorbeviset og en fotocollage 
med billeder af Skolen i Pah og lærere og børn i skolen ønskes fremsendt til. 

Karen Christensen

t 
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Et	varmt	mål+d	mad	om	dage	fremmer	indlæring	og	sundhed



Pah - en landsby i Mali 
Godt gemt af vejen - men alligevel centralt 
Vi taler om Pah, en landsby i Pignari, i Malis Mopti region. Pignari  regionen ligger i Dogon området og om-
fatter  ca. 20 små landsbyer med en samlet befolkning på omkring 15.000 indbyggere.  Nogle af landsbyerne 
ligger oppe i bjergene. Andre steder er befolkningen flyttet ned på sletten. Pah ligger i Mopti regionen. 

IKs to gæster, Sidi Karembé og Oumar Karembé kommer begge fra landsbyen Pah, der administreres fra 
Nando Campement. Forud for deres besøg hos Bornholms regionsborgmester, Winni Grosbøl, opdaterede 
Sidi mig om forholdene i Nando kommune. 

Sidi arbejder for kommunen.  Sidi kan læse og er klog på tal. For mange år siden startede han som sekretær 
for Nandos borgmester, der var analfabet. Senere er han blevet valgt til viceborgmester, men arbejder stadig 
for borgmesteren.  

Kvinderne kan også være med 
Kommunalbestyrelsen har 13 medlemmer. Heraf én kvinde. 
Kvinden er såmænd ingen anden end Fatoumata Degoga, som var en af de kvinder der deltog i det første al-
fabetiseringskursus i projektet “Savoir pour Pouvoir” (at lære for at kunne), som IK og og samarbejdspart-
nerne l’Association d’Ampari i Pah med økonomisk støtte fra CISU*) gennemførste fra 2009 til 2012. Tres 
kvinder blev alfabetiseret. Nogle blot grundlæggende, så de kunne klare sig bedre som markedshandlende - 
andre blev rigtig gode både til læsning og til regning. Fatoumata Degoga var en af de bedste, og hun har nu, 
udover sin plads i kommunalbestyrelsen, også et job som hjælpelærer på skolen i Pah. Det er også hende, der 
har opmuntret - og lært - de andre kvinder at hæve røsten og tale i forsamlinger. Noget der er lidt af et særsyn 
hos kvinderne i Dogon. 

Den vigtigste opgave 
En af de vigtigste opgaver for kommunalbestyrelsen er, ifølge Sidi, at se til at lovene bliver overholdt, bl.a. i 
forbindelse med inddrivelse af skat. Kommuneskatten skal, sammen med det tilskud man får fra staten, dæk-
ke kommunens udgifter, f.eks. i forbindelse med drift af skolerne, af sundhedshus, reparation af veje efter 
regntiden m.v. 
Alle voksne  mellem 18 og 60 år betaler en årlig personskat.  Der er intet forskudsskema, der skal udfyldes. 
Der kommer heller ikke noget girokort, der skal betales. Skatten inddrives personligt. 

Når bønderne har overstået høst og tærskning i februar,  indkalder  “le chef de village”, dvs. Høvdingen, be-
folkningen til  et møde ved det store gummitræ midt i landsbyen. Hvis høsten har været dårlig, eller hvis der 
er enkelte familier, der ikke har haft noget udbytte, taler man sig i fælleskab frem til en ordning. Hvis det kun 
drejer sig om få familier, betaler man i fælleskab for dem. Fællesskabet i landsbyen er stort. 
Personskatten er 1400 CFA (ca. 17 kr) pr. år. Har man dyr,  betaler man noget ekstra. En ged eller et får udlø-
ser 50 CFA (ca. 0,60 kr), en hest/muldyr/æsel 500 CFA (6 kr), medens  en ko blot udløser 250 CFA (ca. 3 kr). 
Hvis man ejer en knallert, skal man slippe 6000 CFA (ca. 70 kr). Heraf skal 3% sendes videre til staten. Man 
betaler ikke skat af jorden, da man ikke kan eje jord - kun eje retten til at dyrke den. 
Side om side med de 13 valgte i Conseil communal ( kommunalbestyrelsen) fungerer “De ældstes Råd”. Et 
sådant råd findes i alle landsbyer. De ældstes Råd  har5 medlemmer. De er udpeget for en periode af 5 år ad 
gangen. Høvdingen har som regel sin post på livstid. 

Investering i sundheden 
En af kommunens store udgifter er at drive sundhedshuset ,“ Maison de la Santé”, som er en kombineret ska-
de- og fødestue. Sundhedshuset blev etableret i forbindelse med  samme projekt som kvindernes alfabetise-
ring og blev finansieret af en bevilling fra CISU. Se note. 

Sundhedshuset  blev oprettet for at give helbredsmæssig  hjælp til børn og voksne og til de fødende kvinder 
og deres spædbørn i Pah. Men efterhånden blev stedet så eftertragtet også af folk fra de fjernere liggende 
landsbyer, at fem landsbyer gik sammen om at ansøge staten om at give sundhedshuset status af et CSCOM 
(et centralt kommunalt sundhedscenter) der tilbyder grundlæggende helbredende såvel som forebyggende 
sundhedspleje.  

Et CSCOM består af en skadestue, en fødestue og et medicin depot.  Ledelsen består af en sundhedskomité, 
valgt blandt befolkningen i landsbyerne. Det tog nogle år at få ansøgningen igennem, men i 2017 fik man 
besked fra staten at ansøgningen var blevet godkendt. CSCOM er først og fremmest finansieret af kommunen 
og af brugerbetaling, men der er også tilskud fra staten. 
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 En gang om måneden får Maison de la Santé i princippet besøg af en læge.  

Mariama Arama, fra Pah, der var på det første hold, der bestod grundskoleeksamen efter at skolen i 
Pah var startet i 2004, var meget dygtig elev. Hun fortsatte i overbygningen i Bandiagara, og kommu-
nen oprettede en fond reserveret til hende, så hun kunne læse videre til sygeplejerske samt tage en 
medicinsk overbygningsuddannelse, der kunne kvalificere hende til at arbejde på “Maison de la 
Santé”. Mariama studerer nu på sidste år, men hun kommer ofte  forbi på fødestuen og hjælper Amini-
ta Karembé, jordemoderen, med en fødsel eller hjælper Allaye Karembé med at diagnostisere.  
Kommunen bidrager årligt til Maison de la Santés budget med 35000 CFA (ca. 4000 kr). Sundheds-
gruppen i IK bidrager med bl.a. at finansiere indkøb af malariamedicin og af kosttilskud til fejlernæ-
rede eller underernærede småbørn og indkøb af vitaminer og kosttilskud  til gravide kvinder. Pengene 
kommer fra salg af sundhedsaktierne. 
Ulla Østerby fra Sundhedsgruppen i IK kan oplyse følgende:  Sundhedshusets jordemor, Aminata, har 
i år hjulpet 46 fødende kvinder fra Pah og landsbyer i omegnen. Der er født 21 drenge og 25 piger. 
Fødslerne er gratis for kvinder fra Pah, mens kvinderne fra nabolandsbyerne betaler et mindre beløb.I 
skadestuen har malaria været den største sygdom - Allaye har behandlet 58 personer med den medicin 
vi køber for de midler, der samles ind gennem salget af Sundhedsaktier.  
Sundhedsaktier 
Du kan støtte arbejdet i Sundhedshuset ved at købe en sundhedsaktie til 100 kr.Pengene går bl.a. 
til malariamedecin og til kosttilskud til underernærede børn. 
Indbetal 100 kr. pr. aktie til konto 3170 - 31 70 09 29 96 mrk. "Sundhedsaktie" 
og skriv navn og adresse på den person som aktien/aktierne ønskes sendt til. 

Note 1: CISU, kort for Civilsamfund i Udvikling ( Tidligere Projektrådgivningen) er en sammenslutning af 265 mindre 
NGO’ere,  heriblandt IK. CISU administrer Civilsamfundspuljen, som bl.a. har støttet projekterne  i Pah og Fil Bleu i Burki-
na og Mali. Midlerne i CISU kommer fra DANIDA. 
Note2:  Karembé er et almindeligt slægtsnavn i Mali og angiver ikke i sig selv familie relationer, men er navnet på den be-
folkningsgruppe som tidligt i historien ankom til Dogon bjergene efter at Tellem folket havde forladt området. 

Anette Sonne
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Kort om 
situationen i det nordlige Burkina Faso og Mali. 
I Mali og i Burkina Faso er fattigdommen og klimaforandringerne den egentlige årsag til den politiske 
uro, der præger regionen. Gennem mange år er der blevet talt meget om at udvikle den nordlige del af 
de to lande. Imidlertid er der ikke blevet gjort ret meget konkret, hverken for at skabe job, forbedre 
intrastrukturen, reducere de regionale og sociale uligheder, forbedre levevilkårene etc. Hverken fra 
samfundets ledere eller deres internationale samarbejdspartnere. 

Dette tilskynder de unge til at melde sig ind i de væbnede grupper. Ikke så meget fordi de er islamister 
eller jihadister, men fordi de blot ønsker at kunne ernære sig selv og deres familier. 

I IK følger vi  situationen i forskellige medier, men vi får først og fremmest meldinger fra de venner 
og kontakter, vi har i området. 

En af dem er den forhenværende gendarm Moussa Badini, som IK i forbindelse med rejserne til Mali 
har været i kontakt med gennem flere år og som undertegnede har sluttet venskab med. De sidste år af 
sin tjeneste arbejdede Moussa ude ved den østlige grænse til Niger. Det var en farlig og udsat post. For 
ca. et år siden kunne han gå på pension og rejse tilbage til det nordlige Burkina Faso, kun for at finde 
at hans gård var brændt ned, og at familien havde måtte flygte til Djibo over hals og hoved. 

Torsdag d. 1. november fik jeg denne mail fra Moussa Badini: 
“Tak fru Annette, for din smukke email, håber du har en god aften, for ikke at nævne hele din familie. 
Her i provinsen Soum er der ingenting der fungerer. Der er drab, kidnapning af mennesker, udgangs-
forbud. Det er en meget bekymrende situation. Intet fungerer. Jeg er i min gård i Djibo. Baraboulé er 
utilgængeligt for os. Der råder lovløshed. Chef for kantonen, der var borgmester, er flygtet for  mere 
end et år siden. Hans bror, som du kendte, døde for 2 år siden. På foreningsniveau har vi, som du ved, 
arbejdet siden 2012 med MDM  (Médecins du Monde) / Frankrig som led i et projekt kaldet seksuel 
og reproduktiv sundhed, men vores interventionsområde 'Baraboulé 'er blevet et meget farligt område. 
        Tak fordi du skrev til mig, “ 

Søndag d. 25. november ringer Sidi Karembé, IKs koordinator i Pah, Mali for at fortælle at Amadou 
Koufa var blevet dræbt af fransk militær. 
Amadou Koufa var en vigtig leder i Macina (det centrale Mali omkring byen Macina i Nigerflodens 
Indlandsdelta) og talsmand for JNIM (Jama’a Nusrat ul-islam wa al-muslim - JNIM er en militant ji-
hadistgruppe af betydning med forbindelse til Al Qaïda og ledet af lyad Ag Ghaly)  

Amadou Koufa, der længe har været på en liste over eftersøgte terroristledere, var blevet dræbt i Wa-
gadou skoven i Macina området i det centrale Mali. Amadou Koufa var ikke så meget en militærleder, 
som en prædikant og ideologisk leder for især de unge kvægnomader (peuler).  Han var en glimrende 
taler. Mange af de unge havde hans taler på mobiltelefon, selvom det var forbudt. I sine taler opfordre-
de han de unge til at gøre oprør mod den uretfærdighed, der overgik dem, og opfordrede dem til jihad.  

Mon det er sandsynligt, at de unge nu vil lægge deres våben, fordi deres leder er død?  Måske vil der 
ske det modsatte? Volden og angrebene mod statens repræsentanter vil måske tvært imod tage til? 
Hvordan vil Amadou Koufas efterfølger, Hamidou Issa, som lige er blevet udpeget, forholde sig. Hvil-
ken linje, vil han følge ? 

Hvordan skal man forklare, at de voldelige jihadist grupper har fået så god fodfæste i det centrale 
Mali, som det er tilfældet. Blandt et folk, hvor der har været så fredeligt at færdes? Måske skal man 
kikke en helt anden vej end mod Al- Qaïda i Sahara? 

Allerede i 2009, hvor IK boede med en gruppe i Macina, hørte vi om problemet med udnyttelsen af 
naturressourcerne. Små landmænd, bozoer og kvægnomader beklagede sig over statens planer med 
salg af store områder af indlandsdeltaet til kinesiske, franske, tyske foretagener, som ville afvande og 
dyrke ris. “De har ikke engang spurgt os” sagde en lille bonde, som jeg talte med dengang.  “De frata-
ger os den jord, som vi har dyrket gennem traditioner. Og hvad med peulerne, som driver deres kvæg 
hen over deltaet? Tror de at peuler vil være risbønder?” 
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Ansøgning til erhvervsskole i Pah
IK og Novo Fonden 
I bestyrelsen har vi øjne og ører åbne for de ganske mange fonde i Danmark, som har blik for at 
samfundsudviklingen på globalt plan 
også berører vores lille land, som er 
meget afhængig af, at den globale 
udvikling går i positiv retning. 

NOVO er jo et  velkendt globalt 
fyrtårn, der bl.a. har betydning for 
millioner af mennesker verden over, 
som lider af diabetes.  Novo Fonden 
har en pulje med et indsatsområde 
som hedder Humanitarian Aid – 
Humanitarian Purposes outside 
Denmark.  

I den fortløbende dialog med L’As-
ssociation d’Ampari har man fra Pah 
gjort opmærksom på, at det mest 
påtrængende problem i området i 
disse år  er at skabe arbejdspladser 
for de unge efter det 6-årige skoleforløb. Man mener, at adgang til en formel faglig uddannelse i 
lokalområdet er vejen frem for de små udkants samfund. Denne tanke, formuleret i Pah, kunne vi 
diskutere sammen med Sidi og Oumar under deres besøg. 

Når jeg tænker  på U-lands debatten i Danmark gennem mange år, så husker jeg, at en veteran som 
Knud Vilby har været talsmand for, at man skulle opprioritere udviklingen ”på landet” i relation til 
”i byen”.  Hvad det kunne have af betydning for migration både regionalt, nationalt og internationalt 
synes jo indlysende. Kun få mennesker forlader  permanent det sted de er rodfæstede, hvis der ikke 
er tvingende grunde til det. 

I bestyrelsen har vi hen over sommeren arbejdet på en ansøgning til Novo Fonden, og den 2.oktober 
sendte vi en ansøgning afsted. Beløbet vi søger er på kr. 610.000, hvortil kommer kr. 30.000 med- 
finansiering fra IK.  Kommunen har givet tilsagn om at afholde lønninger til lærerkræfter og vedli-
geholdelse. Det maksimale søgebeløb var Kr. 750.000. 

I skrivende stund afventer vi spændt respons på ansøgningen fra Novo Fonden.       Kirsten Hjelt 
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Et	kvarter	i	landsbyen	Pah

Nogenlunde sådan var emnerne for vores samtale. Jeg kunne mærke hans vrede, men også et håb, om 
at staten nok ville stoppe planerne. 

Konflikten i forbindelse med udnyttelse af naturressourcerne, hvad enten det er ved fiskeri (bozoer-
ne) eller græsning (kvægopdrætterne/peulerne) eller bamanabønderne der dyrker jorden, har betydet 
at mange små landmænd og især kvægopdrættere/ peuler har sluttet sig til jihadistgrupper. De er util-
fredse med en aggressiv og korrupt stat, der tager beslutninger og laver planer, der ikke tilgodeser 
dem. 

Jihadistgrupperne har givet dem en mulighed for at gøre modstand mod staten som de oplever 
behandler dem aggressivt og ikke lytter efter deres behov. Mange af de - især unge - der tilslut- 
ter sig ser en mulighed  jihadisterne. Og måske er det muligheden for at vise modstand mod  
Malistaten, der er den vigtigste årsag - mere end en islamisering. 

Regeringens og FN prøver at løse krisen i Mali, men jeg tvivler på at det vil lykkes, så længe der 
fortsat er fokus på  jihad-grupperne, og man ikke gør noget ved de sociale uligheder, skaber arbejds-
pladser for de unge, og stopper salget af de store arealer i deltaet, som fratager eller stærkt begrænser 
de forskellige befolkningsgruppers adgang og rettigheder til jorden. 

Sidi er jævnligt til møder i Bandiagara, hvor man foruden at diskutere vigtige forhold som klimaæn-
dringerne også taler om, hvordan man kan motivere befolkningen til at arbejde sammen for freden.                                                                                                    
Anette Sonne 
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Et kulturmøde med spørgsmål og ny læring 
Formålet med besøget var dels et venskabsbesøg, 
dels et besøg, hvor vi kunne få lejlighed til at disku-
tere det fremtidige samarbejde, høre om behovet i 
landsbyen, og ikke mindst, hvordan vi kunne være 
med til at støtte de unge i at skabe lokale arbejds-
pladser og give dem mulighed for et udkomme dér, 
hvor de er. 

For de to gæster, høvding og viceborgmester Sidi 
Karembé og bonde Oumar Karembé fra De ældstes 
Råd var der meget nyt at lære og undre sig over. 
Spørgsmålene var mange, og det var ikke altid, vi 
kunne svare på dem. Men ikke kun vennerne fra 
Mali lærte nyt. Vi andre fik også sat spørgsmålstegn 
ved mange af de ting, som omgiver os i hverdagen. 

Der skulle nås meget på de to uger, som gæsterne 
havde på Bornholm.  Opholdet startede med en re-
ception hjemme hos os på Sdr. Aarsdalevej, hvor  
omkring 40 lokale beboere var mødt op for at hilse 
på gæsterne, heriblandt også “ le chef de village”, 
Svend Erik Hjorth Hansen, formand for Aarsdale 
Borgerforening. Under opholdet blev det til mange 
besøg ude i det bornholmske landskab: Flere besøg 
på Mønstergaard hos Thor Kure og Ellen Augustesen 
afklarede nogle af kompostens mysterier, og der blev 
udvekslet erfaringer om de forandringer, der sker 
med stof.  Ole Hertz, ekspert inden for biavl i bl.a. 
troperne, stillede sin viden til rådighed. De travle 
folk på “Plantagen” viste rundt på projektet, og der 
blev luftet idéer om fremtidigt samarbejde. Hos Tor-
ben Bille og Marianne blev der udviklet mange tan-
ker om vore to forskellige kulturer. Benny og Anette 
Nielsen viste rundt på havnen i Rønne - og mange, 
mange flere aktiviteter og oplevelser blev det til på 
de to uger. 

På Svaneke skole mødte Sidi Karembé skolens ele-
ver og lærere og var meget imponeret over den store 
interesse, spørgelyst og gode stemning, han en tidlig 
morgen oplevede, da han var indbudt til fortælle om 
sin verden i Mali ved den udvidede morgensamling. 

Oppe på kunstnerkollektivet 4D havde de inviteret 
til “Høvdingemiddag”, hvor 3 fremragende kokke 
serverede traditionel dansk søndagsmad. Mali gæ-
sterne kvitterede med at fortælle om “Kunst i hver-
dagen”, om hvordan de udsmykker døre, vinduer og 
de brugsgenstande, som de bruger i f.eks. den dagli-
ge madlavning. 

En duft af havet - og spørg før du anskaffer en 
hane 
Nede i Aarsdale fik Sidi og Oumar mulighed for at 
komme en tur ud på Østersøen med Arne Skov. Det 
var både spændende og udfordrende.  
Sidi og Oumar kommer fra et samfund, som er ka-
rakteriseret ved et stort fællesskab om f.eks. fælles 
brugsret til jorden, redskaber til markarbejdet etc. - 
men også oplevelser deles. 
Ingen af de to fra Mali havde set havet før, men de 
vidste, at de ville komme til at opleve det, og i 
landsbyen havde de lovet  at tage noget af havet med 
hjem, så folk kunne lugte og smage på det. Derfor 
kom der også næsten 6 liter Østersøvand med i kuf-
ferten, da de forlod Danmark. 

At få kendskab til hønseavl havde også været et af 
ønskerne for opholdet. Nana Gitz-Madsen åbnede 
sin hønsegård med de veltilpassede høns - uden 
hane. “Man skal være enig med naboerne om at an-
skaffe en hane,” forklarede Nana. Det var svært at 
forstå, og da de prøvede at overføre tanken til deres 
eget samfund, blev der grinet meget. 

Tiden skulle bruges fornuftigt, og det blev til mange 
besøg ud i det bornholmske samfund for at hente 
inspiration og takke de, der havde gjort det muligt at 
sætte aktiviteter i gang i landsbyen. Der blev taget 
mange fotos ved besøget på værkstedet hos “Boss 
cykler”, og hentet idéer hjem til værkstedet i lands-
byen. Boss Cykler har været stærkt medvirkende til, 
at det er lykkedes at starte en arbejdsplads for de 
unge mænd. Det ønskede vores gæster at udtrykke 
deres personlige tak for. 

En af de sidste dage gik vejen forbi borgmester Win-
ni Grosbøls kontor. Øens borgmester tog sig, til trods 
for travlhed i forbindelse med det kommende Fol-
kemøde, også tid til en god snak. 
Efter opholdet på Bornholm rejste Sidi og Oumar til 
Næstved og sammen med Birthe og Carsten Nielsen 
var de på tur til Odense, hvor Ulla og Ole Østerby 
var kultur- og samfundsguider. 
Birthe og Carsten havde arrangeret en tur til Køben-
havn, for at de kunne se hovedstaden og nogle af 
vore centrale institutioner som Christiansborg, Ama-
lienborg etc.

Læring på tværs af kulturgrænserBesøg fra  Mali

Besøg	på	Mønstergaard	i	Østermarie	hos	Ellen	og	Thor



Tilbage til en anden hverdag 
Nu er vores afrikanske gæster rejst tilbage og er igen i deres eget land. Regntiden er startet, og der følger 3 må-
neder, hvor der forhåbentligt vil falde nok regn til at folk kan dyrke de afgrøder, som er nødvendige for at klare 
resten af året. Skolen er lukket, for også børnene skal være med til at arbejde. De 6 kilo kartofler, en gave fra en 
bornholmsk haveejer, er lagt i jorden, og der ventes spændt på, hvordan den kommende kartoffelhøst vil falde ud. 
Alle har lugtet til og smagt på vandet fra Østersøen, som nu tiltros en særlig kraft,  og der er blevet fortalt meget. 
Men historierne er  ikke slut endnu.  Hver aften, hvis det ikke regner, samles alle børnene under det store palaver-
træ, et ældgammelt gummitræ, hvor Oumar fortsætter med at berette fra den store rejse. 

Arbejdsgruppen i Aarsdale er i gang med en ny indsamling til den kommende containerforsendelse. Brugte men 
gode cykler; værktøj og haveredskaber er stadig på hovedmenuen, men store stålfade til skolebørnenes kantine, 
skoletasker, skoleborde og stole er også ønsker fra landsbyen. Vi har ansøgt “Genbrug til Syd “ om en container, 
men har endnu ikke fået svar. 

Anette Sonne 
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Møde		med	Winni	Grosbøl,	Bornholms	

Vand	fra	Østersøen	med	hjem	'l	Mali



Mikrolån
til iværksættere i Vestafrika 
De fleste steder i Vestafrika er det utrolig svært at låne penge, hvis man er fattig - og får man alligevel 
mulighed for at låne til sin gode idé, er renten meget høj, måske helt op til 30 - 40%. 
IKs mikrolån er rentefri, og vi kræver ikke sikkerhedsstillelse. Vi låner kun til folk, vi kender, og vi “rek-
lamerer ikke” men tilbyder muligheden, når folk selv har fortalt om deres idé og  hvis vi tror på ideen. I 
så fald  laves der en kontrakt med hver ansøger. Lånene går typisk til at købe materialer for, til indskud, 
hvis man vil leje et lokale, til opbygning af varelager til en butik, indkøb af værktøj og redskaber etc. 

En blandet landhandel i Facao i Sine Saloum Deltaet i Senegal 
I 2017 bevilligede IK det første lån på ca. 3000 kr til Geneviève Faye, som ville starte en lille købmandshandel i 
fiskerlandsbyen Facao i Senegal. Hendes mand og forsørger døde pludseligt  hen på året i 2017, efter at Gene-
viève havde fået lånet. Han var hjælpepræst i landsbyens katolske kirke. 
Den ene af  rejsegrupperne  til Senegal i februar i år besøgte Geneviève og hendes 5 børn og spise et måltid  i 
hendes hjem.  Det var en god anledning til  at se, hvordan det var gået hende og familien. Vi så hendes lille butik 
og erfarede at indtægten af den plus det deltidsjob hun havde fået på det katolske  handicap center, havde reddet 
familien økonomisk igennem svære tid op til og efter dødsfaldet. Derfor behøvede Geneviève ikke flytte til sin 
familie i Thies for at blive forsørget, hvilket ellers havde været den eneste løsning. 
Som aftalen var, skulle Geneviève tilbagebetale lånet april 2018, men vi giver Geneviève lidt mere tid til at få en 
stærkere økonomi. - Det var rørende at tale med Geneviève og  en fin oplevelse at se hendes  lille butik og  høre 
om, hvordan hun havde fået gavn af lånet. Det ser ud til, at der er en fremtid for hendes butik i landsbyen. 

En bil i Ziguinchor, Casamance i Senegal 
Abdoulaye Domboya er en ung chauffør fra Ziguinchor,i Senegals Casamance provins.  Han har kørt for IK 
grupper flere gange. Abdoulaye er en god chauffør. Han kører opmærksomt. Han er præcis, rar og venlig. Han 
overholder aftaler. 
Abdoulaye har ikke sin egen minibus, men lejer en bil og ansætter sig selv som chauffør. 
Abdoulaye vil gerne have sin egen bil, så han kan få en større indkomst. Den idé luftede han for turvejleder og 
medlemmer på den sidste rejse vinteren 2018. Vi nævnte muligheden for et lån i IKs mikrobank. Han ansøgte, 
havde selv sparet noget op, og sammen med et lån fra IK på ca. 5000 kr, mente han nok, der skulle være en mu-
lighed for, at han kunne købe en god, brugt minibus. Efter et stykke tid vendte han tilbage. Den bil han gerne 
ville have var dyrere end pengene rakte til. Derfor havde han besluttet at spare op endnu et par år. Han ville høre, 
om det beløb, han var bevilliget gennem IKs mikro, kunne vente på IKs konto, indtil han var klar med sin opspa-
ring. 
Det  synes vi styrker Abadoulayes troværdighed og det har vi akcepteret. 

Opstart af smedeværksted - smedejernslåger - i Ouagadougou, Burkina Faso 
Gaspar Garango er fra Burkina Faso, men arbejder p.t. i Gabon, i hovedstaden Libreville. Tre gange har han 
krydset Sahara fra Agadez i Niger for at forsøge at komme til Europa.  Hver gang er han strandet i Libyen. Gas-
par er interesseret i at låne et mindre beløb og installere sig i Ouagadougou, hvor han mener, der også kan være 
efterspørgsel på det arbejde, han kan levere. Gaspar har meddelt at han gerne vil ansøge om et lån til at starte sit 
værksted, når han kommer tilbage til Burkina Faso. Til den tid vil vi tage sagen op med ham igen. 

Indkøb af værktøj til smedeværksted i Garango, Burkina Faso 
Joal Garango er smed i byen Garango i det sydlige Burkina Faso. Joal har undervist cykelsmedene i Pah og han 
har været med ved ombygningen af containeren til cykelværkstedet for de unge i Pah. Her har han haft en ind-
komst. For disse penge har han købt forskelligt værktøj ud fra den plan at nedsætte sig som selvstændig og etab-
lere sig med eget værksted sammen med en anden smedekammerat.               
                                                                                                                                              Anette Sonne 
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2 rejser til Senegal 

I de første måneder af 2019 arrangerer IK hele 3 rej-
ser, 2 vinterrejser til Senegal og 1 forårsrejse til Ma-
rokko. 
Den første Senegal rejse i januar blev hurtigt udsolgt,  
og der opstod en solid venteliste der gjorde det muligt 
at arrangere endnu en rejse til Senegal.  
Turprogrammet for begge rejser kan læses på IKs 
hjemmeside, www.iknet.dk 

Senegal, Python og Pelikaner fra den 16.1. - 31.1. 
2019.  Rejsen starter i  Sine Saloum delta, i landsbyen 
Palmarin, hvor Campément Séssène drives af lands-
byen. Vi bor i gode 2-personers hytter med bad og 
toilet,  direkte på stranden lige ud til Atlanterhavet.   
Der få vi også serveret vores måltider af en dygtig 
kok.  Efter nogle  afslappende dage, hvor vi udforsker 
de lokale forhold,  går turen nordpå til den tidligere 
franske kolonihovedstad St. Louis, hvorfra bl.a. for-
fatter og pilot Antoine de Saint Exupéry fløj sit post-
fly til Sydamerika men også fik inspiration til  eventy-
ret for børn og voksne, klassikeren Den lille Prins. I 
det nordlige Senegal ligger nationalparken Djoudj, 
som er  en af verdens fuglerigeste områder og foura-
gerings sted for bl.a. europæiske trækfugle. Her op-
holder vi os i 5 dage.  Vi ser på fugle og dyr, og vi 
besøger kvægnomader og hører om deres liv. Turen 
slutter med et par dage med base i Palmarin. 

Senegal, Akacier og Amuletter den 31.1. - 16.2. 
2019 
Som den første rejse har vi base i let gåafstand fra 
landsbyen Sessène. Efter nogle dage fortsætter vi til 
den tidligere  franske kolonihovedstad St. Louis og 
møder  
kolonihistorien.  Derfra og på vej mod det store fugle-
reservat Djoudj besøger vi et naturreservat hvor man 
bl.a. prøver at genudsætte forskellige typer af gazeller, 
der tidligere har levet i området. 

I Djoudj kommer vi til at møde et stort antal af euro-
pæiske trækfugle sammen med bl.a. hvid pelikan, sja-
kaler, vortesvin og måske en python slange eller to. 
Under opholdet i det nordlige Senegal  besøger vi en 
peul lejr, en toucoleur landsby, hvor vi foruden at tale 
med folk, ser på akacietræer og får viden om deres 
betydning i lokalområdet.  Efter et par dage ved Se-
negals største ferskvandssø, Lac de Guier, der også 
tjener som det eneste vand resevoir for den nordlige 
del af landet, kører vi tilbage til Palmarin og installe-
rer os i de samme hytter som ved ankomsten. 

Disse to Senegal  rejser er som bekendt udsolgte.  
Men skulle Senegal appellere til dig i 2020, så lad os 
det vide. Måske arrangerer vi endnu en tur til Senegal, 
som har meget at byde på. 
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Rejser i verden 

Vi mødes med Gorgi Seck som er landsbyens borg-
mester - 2018 Sine Saloum

Besøg på landsbyens skole 
2018

En god snak med fiskerne 
2018

Kirsten Hjelt

http://www.iknet.dk
http://www.iknet.dk
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IKs rejsetanker 
Verdens klima er i disse år under stærk menneskeskabt påvirkning som følge af blandt andet den store CO2-
udledning. 

Velfærd og udvikling i den industrielle verden har indtil nu krævet et mega forbrug af energi. For at dække 
behovet har vi brugt fossilt brændstof, som ikke er reversibelt, og gennem de sidste 100 år har vores afbræn-
ding af fossilt brændstof ophobet store mængder C02 i atmosfæren. Det påvirker klimaet - både direkte og 
indirekte. 

Flytrafikken tegner sig for ca. 2% af  verdens samlede C02- udledning, og selvom det måske ikke kan synes 
af så meget, ville det give god mening, hvis vi alle holdt op med at flyve. 

I IK vil vi gerne være med til at skåne klima og miljø:  vi støtter dyrkning af økologisk bomuld, støtter dyrk-
ning af landbrugsvarer uden sprøjtemidler og kunstgødning, opholder os på steder på vores rejser, hvor for-
bruget er lavt etc. - Men vi flyver, når vi skal ud og opleve og lære! 

Vi tror, at den måde vi rejser på, hvor formålet er at lære mennesker og forhold bedre  at kende, er en form, 
der giver bedre forståelse for vores respektive problemer, og som er nødvendig for at forstå den verden vi 
lever i. 

På hver rejse vil hver enkelt rejsende fremover være med til at finansiere plantning af 3 træer på et areal i 
henholdsvis Burkina Faso og i Pah i Mali. Træer indfanger og oplagrer nemlig C02 og er dermed med til at 
mindske den globale opvarmning, der forårsages af drivhusgasser i atmosfæren. 

Generelt vil vi i IK sørge for at vælge de transportmidler, der giver den mindste CO2 udledning. Vi vil be-
grænse antallet af rejser. I fremtiden vil vi arrangere max. 3 rejser årligt og vi vil diskutere, hvordan  vi kan  
anvende mere langsomme og mere klimavenlige rejseformer.  

En rejse med IK, vil bestemt ikke komme til at lette din energiregning, og den vil ikke stoppe den globale 
opvarmning og vil ikke løse de sociale uligheder. 

Men alligevel. Det øjeblik af lykke, som vi håber, du vil opleve på rejsen, vil oplade dig til at stå igennem 
vinteren - og gøre dig bedre til mere bredt at møde de store problemer, vi står over for på vores fantastiske og 
smukke, smukke planet. 

Anette Sonne 

Scener fra Palmarin



Hvordan går det egentlig til, at en rejsegruppe, med 
hang til det tekstile, som har delt store og gode men-
neskelige oplevelser insisterer på  at mødes igen og 
igen ? Det må være noget med fællesskab omkring 
oplevelser og  menneskelig kemi – og at vi gennem 
årene har lært hinanden så godt at kende, at vi ikke 
vil gå glip af det årlige træf. 
2018 var ingen undtagelse.  Margareta Bergstrand, 
svensk tekstilkunstner, havde peget på Österlen i det 
sydøstlige Skåne som et godt udgangspunkt for at 
udforske den del af Sverige. Opskriften var som tid-
ligere at leje et godt logi med plads til 10 personer, 
og forplejning på sammenskuds basis.   
Derfra  blev det til besøg på Nordeuropas største 
middelalderborg, Glimmingehus.  Vi besøgte også 
Backåkra.  I de rammer som huset giver, havde FNs 
svenske generalsekretær Dag Hammerskjöld planlagt 
at leve i sin pensionisttilværelse.  Sådan kom det ikke 
til at gå.  Sammen med andre FN-folk som i 1963 
arbejdede på at standse en borgerkrig i det centra-
lafrikanske land Congo, blev deres fly blev skudt 
ned. Museet giver også et overblik over FN-historien 
og de talrige konflikter, hvor FN har medvirket til 
løsninger. Stedet var i øvrigt lukket i nogle dage i 
april, da  det tilhørende konferencecenter  blev an-
vendt af FNs generalsekretær og Sikkerhedsråds 
medlemmer som et  neutralt mødested i arbejdet med 
konfliktløsning.På Skånes sydkyst finder man også  
Ales Stenar, en formation a kæmpestene som man 

endnu ikke har kunnet fastslå betydningen af. 

Österlens Museum for tekstiler og folkedragter i 
Simrishamn var det vigtigt at besøge, og på vej tilba-
ge til Danmark nåede vi omkring museet i Trelle-
borg, der også har et særligt afsnit for tekstiler og 
deres anvendelse. 
Margareta kunne trække på sit bagland, og vi besøgte 
hendes veninde,  damask væveren Gunnel Mårtens-
son som trakterede med kaffe og kage.  Udover 
snakken om tekstiler blev det også til en snak om at 
leve og overleve som kunsthåndværker i et svensk 
udkantsområde, og der var tydelige paralleller til de 
udfordringer som vi også kender til i Danmark.   
Med i gruppen er også  de norske søstre,  Kathrine 
Bringsdahl og Erna Holmegård.  Dem besøgte grup-
pen i den sydnorske by Mandal tilbage i 2003, og om 
alt går vel  bliver der træf dér  igen i 2019. 

Med til historien hører også at kontakten til Roberto 
og María Isabel, det unge maya ægtepar, som grup-
pen var på vævekursus hos i 3 dage tilbage i 2000, og 
som i 2007 tilbragte en måned med vævekurser og 
foredrag i Danmark, finansieret af det daværende 
Center for Kultur og Udvikling  under DANIDA, 
stadig er intakt. Nu foregår kontakten, senest for et 
par dage siden, på tjenesten Whatsapp med video og 
det hele - og helt gratis!  Det havde vi nok ikke troet 
muligt i år 2000! 

Kirsten Hjelt  
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Rejse til Marokko
det sydlige Marokkos befolkning og natur 

Tajine og Tribolitter 28.3. - 13.4 -2019
Formålet med rejsen er at opleve naturen  
og møde mennesker og blive klogere på levevilkår i Sydmarokko 
Med et par dages ophold i det farverige Marrakech på ud- og hjemrejse kommer vi til Høje Atlas, hvor vi besø-
ger  berbernes store  historiske bygningsværker, kasbaher og K’sourer.  
Derfra går turen i vores egen minibus ind i snævre kløfter hvor der åbner sig små  grønne oaser og landsbyer. 
Her tager vi ophold i en smuk oase med udsigt over fantastiske bjergformationer. 
Vi møder lokale familier, besøger udviklingsprojekter, kvindekooperativ og måske en skole.  Efter opholdet i 
oasen tager vi ind i et mere tørt område, men stadig i bjergene. Her vil vi møde en engelsktalende  marokkansk 
geolog som vil introducere os til Marokkos spændende geologi. Han kender til lokaliteter inde i bjergene med 
hulemalerier, klippekunst der menes at være mere end  5000 år gamle. Vi kan kun komme hertil med 4-hjul-
trækker.  Det er også sammen med ham at vi skal på ”feltarbejde” for at finde vores ”egne fossiler.”  Opholdet 
byder også på møde med berbernomader. De vil fortælle om deres liv og om hvordan de bruger stjernerne til at 
finde vej når de vandrer i sommerhalvåret.  
Undervejs overnatter vi på hoteller og auberger, der hver har sin historie.  
Vi vender tilbage til samme logi i Marrakech som vi overnattede i ved ankomsten, men inden da har vi besøgt 
verdens største solcelleanlæg i Ouarzazate. 
Prisen for denne rejse er  12.500 – 13.500 alt incl., minus drikkevarer.  
Du kan tilmelde dig rejsen ved at gå ind på IKs hjemmeside www.iknet.dk - Her kan du også læse hele turpro-
grammet. Eller sende en mail til asonneik@mac.com                                                                      Kirsten Hjelt 

Guatemala gruppen 
18 år efter Guatemala

http://www.iknet.dk
mailto:asonneik@mac.com
http://www.iknet.dk
mailto:asonneik@mac.com


Karité træet  vokser i Vestafrika. Træet kræver et 
klima som man finder det i Sahel med en nedbør på 
op til 1000 mm årligt og to forskellige årstider med 
en regntid og en lang tør periode.  

Karité træet  vokser vildt, og bliver 10-15 meter højt.  
Det bærer først frugter når det er henved 15 år gam-
melt. Det blomstrer i januar og februar og henved 5 
måneder senere er frugterne modne. De er spiselige 
og den grønne del som omgiver nødden har en let 
sødlig smag. Inden i nødden, er den  mandel, der gi-
ver det gode karité smør (“beurre de karité”) også 
kendt på engelsk som “shea butter”.  På et stort træ 
kan man gennemsnitlig høste 15 -20 kg frugter. 
Mandlens indhold af fedtstof er ca. 50%.  

Traditionelt anses træet for at være kvindernes ejen-
dom - dvs. det er kun kvinder, der må høste og drage 
fordel af karité nødderne.Træet, hvis videnskabelige 
navn er Butyrospermum Parkii, er opkaldt efter den 
skotske opdagelsesrejsende Mungo Park (1771- 
1806), som efter at have været på rejse i Gambia, 
Senegal og langs Niger floden, skrev en bog, hvor 
han bl.a. fortalte om træet. 

Karité-gruppen i IK, som består af Margit Haxthau-
sen og Anette Sonne er opstået som følge af  et ønske 
fra kvindegruppen i Pah om få afsat deres beurre de 
karité til en god pris.  
Vi modtager  karité smør fra kvinderne i Pah og fra 
en kvindegruppe i Burkina Faso. Af råproduktet 
fremstiller vi 3 typer cremer: Karité Akacie, Karité 
Baobab, Karité Moringa. Cremerne sælges via pro-
jektgruppens hjemmeside og i Aarsdales 
lokalbutik,”Høkeren”. 
Salget går godt. Kunderne vender tilbage.Folk er 
glade for det sunde og rene hudprodukt. Cremerne 
har et bredt anvendelsesområde: de er gode til tør 
hud som dag- og natcreme, mindre udslet, lindrer 
eksem og psoriasis, ved mindre brandsår, bi- og 
myggestik. 

Udover at kvinderne i Syd får en god pris for deres 
råprodukt, får de jævnligt tilført midler fra overskud-
det af salget. Dette har gjort det muligt for kvinderne 
at investere i køb af nye produktionsmidler, som 
f.eks. 2 hirsekværne og senest en oliepresse importe-
ret fra Kina til at fremstille den kostbare moringa 
olie. 

Karité smør /beurre de karité/shea butter er en meget 
udbredt ingrediens i kosmetikindustrien, hvor man 
tilsætter en mindre procentdel sammen med alle de 
mange andre stoffer som “almindelige cremer” består 
af. 

Cremerne i “Karité” indeholder ingen tilsætnings-
stoffer, men helt op til 95% karité smør  - resten er 

olier, som baobab og moringaolie, som vi i øvrigt 
også får fra kvinderne. 

Læs mere om de gode produkter bl.a. om den nye 
moringa olie til ansigtet og om kosttilskuddet Morin-
ga pulver på Karité-gruppens hjemmeside: 
 www.karite.dk.   
Man kan bestille produkterne direkte fra hjemmesi-
den. 
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karité.dk - en gruppe i IK
det du smører på din hud- skal du også kunne spise

Den	nye	maskine	i	Ouagadougou

http://www.karite.dk/
http://www.karite.dk/
http://xn--karit-fsa.dk
http://xn--karit-fsa.dk
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Moringa Oleofera
Moringa oleofera er et lille træ, som oprindeligt stammer fra Arabien og Indien og som i dag er plantet I 
mange tropiske lande I den gamle verden, fra Syd Asien til Vest Afrika.   
Moringa er en af de mest værdifulde træarter med flere anvendelsesmuligheder i semi-aride zoner.  
Plantet som en hæk giver  Moringa beskyttelse mod vind, skygge og støtte til klatrende haveplanter.  Morin-
ga skal beskyttes mod  afgnavning af kvæg, især geder, kameler og æsler, som holder meget af at æde blade-
ne og de unge skud.   
Unge frugter, blomster og blade (som indeholder 5-10% protein) spises af  mennesker som grøntsager. Unge 
blade indeholder store mængder af vitamin C. Det var almindeligt både i Gambia og Tanzania at se afbræk-
kede skud på Moringa træer, som bønderne bruger til dagligdags grønsager (Ole Zethner, observationer i 
1980erne og 1990erne.  
Frugterne af visse  Moringa varieteter, som ellers spises som grønne bønner, smager bittert og spises kun som 
et krydderi eller i små mængder. 

Roden smager som peberrod og spises som en grønt-
sag i Øst Afrika. Den bruges også til at gøre “dårligt” 
vand drikkeligt. Moringa’s vandrensende virkning er 
dog tydeligst for frøene. De stødte frø (i en morter) 
har i lang tid været kendt som vandrensende middel i 
Nil-deltaet, hvor Moringa træet  hedder ”Shagara 
Rauwag” hvilket betyder træet for rensning. Frø pud-
deret bliver rørt rundt i en beholder med vand i en 
halv times tid, hvorefter urenheder sætter sig i bunden 
af beholderen. Denne virkning skyldes indhold af 
flokkulanter som har den evne, at de binder urenheder 
i en væske. Det er i Sudan almindeligt at kunne levere 
små poser med frøpudder til vandbeholdere.  

Denne rensningsmetode blev afprøvet med meget gode resultater under landsbyforhold i et projekt i Tabora 
distriktet i Vest Tanzania (af Ole Zethner, Scanagri Company, 1998).  Undersøgelser på Københavns Univer-
sitet i 1970erne viste, at de fleste urenheder bestod af bakterier og vira (upubliceret materiale).  
Adskillige medicinske anvendelser af forskellige  Moringa plantedele er blevet registreret, men de fleste 
mangler at blive videnskabeligt afprøvet.   
Op til halvdelen af  Moringa frøet består af en sød, ikke-klæbende olie, som bruges til madlavning. Tidligere 
blev olien også brugt til smøring af ure. Olien bliver ikke harsk, er god i salater, kan bruges til fremstilling af 
sæbe og og kosmetik.  Ristede frø siges at smage som jordnødder.  
Frøkagen er uden smag og er efter at være blevet presset ubrugelig som menneskeføde på grund af indholdet 
af saponin. (Et sæbeagtigt, skumdannende stof. red.)  
Barken har en grov fiber og afgiver en rødlig gummi (“Ben Gum”), brugt til krydderi og til at helbrede diarré.  
Barken bruges også til at garve huder, og når den slåes, producerer en fiber til reb.  

          

Referencer  
De fleste oplysninger er samlet fra “Trees and Scrubs of the Sahel. Their Characteristics and Uses” af H.-J. 
von Maydell, gtz, Eschborn, Germany 1986. En af de bedst kendte specialister på området traditional van-
drensning var Samia Al Azhana Jahn, som skrev den nu klassiske bog om “Traditional Water Purification in 
Tropical Developing Countries. Existing Methods and Potential Application”, gtz, Eshborn, Germany 1981.  

                                                                                 Ole Zetner 

Tilføjelse 
På sundhedshuset i Pah har man siden 2008 brugt Moringa frø som vandrensningsmiddel i forbindelse med 
patienter med diarée  og sårbehandling.                                                                                        Anette Sonne

Moringa blomster giver en god honning.



Min skrædder i Ouagadougou 
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Formidling i Danmark

Oplysning og formidling er en kerneværdi i IK.  De seneste år har IK satset på biblioteksudstillinger med 
smukke,  større og mindre fotos fra livet i Pah, taget af Sidi Karembé og af besøgende under projekt- og andre 
besøg i landsbyen i Mali, da det stadig var muligt. 

I de seneste år har Karen Christensen og Kirsten Hjelt taget sig af det praktiske i forbindelse med biblioteksud-
stillinger. Udstillingstiden er typisk på en måned og der har været udstillinger  på  følgende biblioteker: Søn-
derborg, Gjellerup, Næstved, og senest i begyndelsen af 2018 på Hedensted Bibliotek. 

Uden for biblioteksrammerne har fotoudstillingen  været ophængt på Frivilligcentret i Vanløse og på Hørmuse-
et i Krengerup på Fyn og i sommer i Aarsdalehuset på Bornholm. 

Det drejer sig som sagt  overvejende om fotos med informative ledsage tekster til fotos om menneskene og li-
vet i Pah og om de forbedringer af livsvilkårerne som  dialog samarbejdet med L’Association d’Ampari og IK, 
der nu har varet i 15 år, har ført med sig. Hvor det har været muligt har vi også udstillet genstande fra Vestafri-
ka. som f.eks. i Hedensted.   

Hedensted Bibliotek har, som de øvrige,  givet udtryk for, at de har været glade for at huse udstillingen, og He-
densted foreslog at vi gentog udstillingen på deres filial bibliotek i Tørring, i nærheden af Horsens. Det bliver 
den første af to biblioteksudstillinger i 2019 fra februar til marts. Derfra fortsætter udstillingen direkte til Ærø 
på biblioteket i Marstal fra marts til april.  

Karen Christensen og Kirsten Hjelt 

biblioteksudstillinger

Formidling i det åbne rum med fokus på Fil Bleus tekstiler

I det sene forår fik vi af CISUs oplysningspulje bevilliget 19.300 kr  til at  deltage i 2 åbne arrangementer 
i  løbet af sommeren: 

Couleur café, et enkelt dags arrangement i juni måned  på Sct. Hans Torv i København og 4 dage i august 
på festivalen, Musik over Præstø Fjord. Susanne Stengade og Ane Birgitte Bill var tovholdere på det første 
arrangement.  Og Anita Rosenørn, Torben Mikkelsen og Anette Sonne pakkede soveposer og telt og tog på 
folk festival i 4 dage i Præstø. Her kunne Anette og Anita også fejre 50 års jubilæum for deres venskab! Til 
begge arrangementer var der flere hjælpere fra IKs medlemsgruppe. Stor tak til jer alle! 
Det var festligt at deltage, og vi gjorde  mange gode nye erfaringer, som vi kan bruge i fremtidens formid-
ling. 

En af de vigtigste erfaringer er, at tekstilerne er et utroligt godt emne til at skabe interesse hos de besøgen-
de for “det virkelige liv i Vestafrika” . Meget bedre end vi havde forestillet os. I København var det svære-
re for Fil Bleu at markere sig og skabe dialog. For der var mange andre tilbud,  og mere fokus på den 
kommercielle side af tekstilerne. Og i København har folk travlt. 

På Præstø festivalen havde folk god tid til at spørge og til at lytte. 
En skjorte i økologisk bomuld bærer mange historier med sig,  både om Verdensmålene, klimaændringer-
ne, levevilkår, tekstilprocesser, udviklingsarbejde etc. De besøgende var både interesseret i dialogen og 
fortællingen fra Syd. 
Efterfølgende fik Fil Bleu 22 bestillinger til værkstedet i Ouagadougou. 
Det var også morsomt at se folk i Fil Bleu modeller, som de  tidligere havde købt på hjemmesiden og som 
de stadig brugte og var glade for! 

PS. Vi har altid være gode i IK til at få så meget ud af pengene som muligt. Derfor kunne vi inden for 
rammerne af bevillingen ikke blot holde de to budgetterede arrangementer. Med et tilskud fra Aarsdale 
Borgerforening, som stillede de smukke lokaler i Aarsdale Borgerhus gratis til rådighed, blev der også 
penge til at lave udstillingen “Afrika i Aarsdale”- se beskrivelsen   på næste side. 

Anette Sonne 
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D. 20-22 juli havde IK udstilling om vores arbejde i Mali i Aarsdalehuset på Bornholm. Udstillingen var sat i 
værk af Anette Sonne og hjælpere, både fra IK og fra de lokale, bestående af en gruppe bag Aarsdale Borger-
forening  

Ferniseringen fandt sted d. 20.. Der var smagsprøver på lokale produkter, hvilket var stor succes, og der blev 
spurgt levende ind til IK´s arbejde. Selve udstillingen bestod at fotos og plancher, der beskrev dagligdagen og 
produktionen i en Dogon landsby, forskelligt tøj, der er syet af vore lokale samarbejdspartnere i Mali, sjældne 
tæpper, foldere og tilmeldelsesskemaer – hvis man nu skulle være interesseret i donationer og sponsorater – og 
fremvisning af en cykeltrailer, som lokale i Aarsdale, Aksel Jørgensen og Lars Legaard, delvist har fremstillet 
af genbrugsmaterialer, og som det er hensigten, at lokale cykelsmede i Mali skal producere. Oprindelig kom 
ideen til cykeltraileren fra Mali, hvor man mente, at man kunne have glæde af en sådan. Man kom med forslag 
til udformningen, baseret på deres behov, og det er så den cykeltrailer, som Axel og Lars udformede til det ek-
semplar, der stod på udstillingen i Aarsdalehuset, og som så vældig effektiv ud. 

Allerede fra dagen for ferniseringen var udstillingen godt besøgt. Der var hver dag ca. 50 interesserede, som 
spurgte ind til Mali, og IK´s arbejde. Der blev udfyldt papirer til sponsorater, der blev solgt rigtig meget tøj, 
syet af vore Fil Bleu skræddere i Burkina Faso, og hvis størrelsen ikke lige passede, ja – så blev der taget mål, 
og en ordre sendt af sted på noget, der passede. Efterfølgende er der blevet fulgt op på salget, for en mand, der 
havde købt en skjorte i Aarsdalehuset, var så tilfreds med den, at han fluks afgav bestilling på yderligere skjor-
ter, samme snit, men andre farver. Der var også stor interesse for tæpperne, hvoraf nogle ikke laves mere, men 
der blev modtaget flere bestillinger på noget, der ” mindede om”. 

I alt blev der solgt for pænt mange kroner, hvilket vi var rigtig godt tilfredse med. Men især var vi glade for 
den interesse og velvilje, der tydeligt fremgik af alle de besøgendes spørgsmål. Netop en af de ting, som udstil-
lingen bestræbte sig på, var at tydeliggøre de projekter og aktiviteter, hvis formål det er at give folk mulighed 
for et udkomme der, hvor de befinder sig. Og det forekom at være lykkedes ganske godt. 

Hanne Rosendahl

Afrika i Aarsdale



Medlemstræf 2018
solrige dage på Bornholm 
Det ene medlemstræf fører det andet med sig.  På 2016-træffet på Torø var der stemning for at det følgende skul-
le være i Årsdale på Bornholm.  Og sådan blev det.  Allerede samme efterår traf vi aftale med med Pension Sol-
gården om at leje hele stedet til træf 24. - 28.5.2018.  Vi var 29 personer som satte hinanden stævne på klippeøen.  

Med var også to helt særlige deltagere, nemlig vores samarbejdspartnerne fra Mali, Sidi Karembé og Oumar Ka-
rembé, som medlemmerne lærte at kende, og det var lærerigt for begge parter. Deres besøg i Danmark var finan-
sieret af det såkaldte ”Omvendte rejselegat” fra DANIDA  som gav mulighed for at de kunne tilbringe små 3 
uger overvejende på Bornholm, hvor de havde et heftigt program, som omtales andetsteds. 

Vi nød alle godt af det overvejende gode forårsvejr.  Arrangementsgruppen havde lavet et meget varieret pro-
gram: Besøg på det økologiske landbrug Mønstergården, som Sidi og Oumar  efterfølgende vendte tilbage til for 
at sætte sig ind i principperne bag, til møde med de udsatte bisonokser i Almindingen, til udstilling på Grønbechs 
Gård, til fods ind i Vagn Stenbrud, og besøg på  nye  smukke besøgscenter ved Hammershus.  Som et spontant 
islæt  besøgte vi Lars og Aksels værksted, hvor de har fremstillet prototypen på en cykelanhænger og  for første 
gang viste den frem for Sidi og Oumar, som var begejstrede.  Se mere om dette i et andet indlæg i Nyhedsbrevet. 

Medlemstræffet hviler jo på deltagernes deltagelse i alle de praktiske gøremål i forbindelse med opholdet lige fra 
morgenmad, frokostpakker og til herlige aftensmåltider, baseret på madholdenes egne opskrifter. 

En aften fortalte chefarkæolog, Finn Sonne Nielsen, fra Bornholms Museum og viste billeder fra de mange unik-
ke fund, der er blevet gjort på Bornholm de seneste år. 

En anden blev vi klogere på biavl både i Danmark og i Gambia,  formidlet af Ole Hertz som er en kapacitet  med 
globale erfaringer inden for området. 

Og lørdag aften blev der danset til Frits Madsens harmonikamusik og danseinstruktion. 

Munterheden i samværet over  
de tre dage var ikke til at tage fejl af – og  heller ikke den gensidige glæde det var at lære Sidi og Oumar at kende 
og komme nærmere på deres dagligdag i Pah. 

Da træffet gik  på hæld,  dukkede spørgsmålet op:  hvor skal vi træffes i 2020?  Flere røster pegede på Ærø i det 
sydfynske. Karen Christensen  og Kirsten Hjelt er nu i færd med at undersøge logi muligheder, hvor den fælles 
madlavning i hold kan bevares, både fordi den giver gode vibrationer og ”økonomisk bæredygtighed” for den 
enkelte deltager. 

Kirsten Hjelt  
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International Kontakt 

Skolen i Pah 
Karen Christensen, Anette Sonne 

Sundhedsgruppen 
Vibeke Rechnagel, Vibeke 

Dabelsteen, Ole & Ulla Østerby 

 Cykelværkstedet 
Anette Sonne, 

Karen Christensen, 
Ulla Østerby 

Træ-gruppen 
Arne Møller, Tove Ørsted, Anette 

Sonne, 

Fil Bleu 
Susanne Stengade, Kirsten Hjelt, 

Ole Østerby, Anette Sonne, Tove Ørsted, 
Helle Rugaard, Hanne Rosendahl, Julie Zaken 

Anta Rosenørn 

Karité 
Margit Haxthausen 

Anette Sonne 

Mikrofinans 
Kirsten Petersen, Anette Sonne
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