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Julen 2021 

Kære venner. 

Vi sender jer her et Nyhedsbrev med tak for året, der gik og ønsker om en rigtig god jul og godt 

nytår. Vi glæder os til at se jer igen til foråret til Generalforsamling i Støtteforeningen. 

Salg af varer – julegaver! 

Som I ved har vi lukket vores web-shop og vi sælger nu varerne direkte gennem Else og andre af 

støtteforeningens medlemmer – udover på markeder og lignende. Det går faktisk rigtig godt. 

I september var vi på Sy- og Strik messe i Frederiksborghallen, hvor Else holdt foredrag og vi havde 

en bod. Derudover har vi været på Vig sommermarked et par gange og senest har Else været på 

julemarked på Hotel Højby Sø. 

            

Else på hotel Højby Sø Zalissa gør rent i køkkenet på Kologh Naba 

I alt har vi i perioden januar - november genereret et overskud fra salg af varer på mere end 

21.000 DKK. Penge som er sendt af sted til Association Kologh Naba. Det vil så sige, at der er penge 

til en del af driftsudgifterne, blandt andet til betaling af Madis (forretningsføreren) og 

vagtmandens løn samt løn efter behov til løstansatte, f.eks. til rengøring.  

Hvis man vil købe varer, kan man, som det fremgår af Støtteforeningens hjemmeside www.kologh-

naba.org,  bestille dem direkte hos Else Trærup, tlf. 21799313 og mail estraerup@gmail.com. Der 

er på hjemmesiden billeder af varerne med angivelse af priser. Else vil så sende de bestilte varer til 

jer.  Vi reklamerer på følgende Facebook sider:  Kologh Naba Støtteforening DK og Else Trærup.  

Alle viskestykker er nu solgt, og en bestilling er afgået til Association Kologh Naba på i alt 750 

viskestykker til levering snarest muligt, hvilket nok vil sige om et par måneder. Som det var 

tilfældet i 2019, 2020 og 2021 har Dorte Lindholt designet 2022-modellen, der består af 5 

forskellige viskestykker.  Der vil stadigvæk være viskestykker af 2021, 2020 og 2019 modellerne.  

 

http://www.kologh-naba.org/
http://www.kologh-naba.org/
mailto:estraerup@gmail.com
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Som sagt har vi ikke flere viskestykker på lager, men vi har andre varer, hvis I skulle mangle 

gaveidéer. Her er nogle eksempler: Vævede tasker, grydelapper, syede eller vævede forklæder, 

vævede duge, stof i metermål, kosmetikpunge. 

 

 

Situationen i Association Kologh Naba 

Madi, forretningsføreren i Kologh Naba, skrev for et par dage siden: ”Vi har det godt, men landet 

har det meget dårligt, og terroristerne kommer hver dag nærmere.”  Når Madi skriver, at de har 

det godt, så betyder det sikkert, at kvinderne har noget at lave. Vi ved, at sy- og sæbe-kvinderne er 

i gang med at forberede varer til et julemarked i Ouagadougou, og væverskerne er begyndt at 

væve de viskestykker, som vi har bestilt til Danmark i 2022. Vagtmanden vander hver dag 

frugttræerne i haven, især papayaerne. Men der kommer ikke mange gæster til Kologh Naba. Det 

er flere måneder siden, at der har været gæster i restauranten, der tidligere havde masser af 

gæster, og de 12 sengepladser som vi disponerer over, har heller ikke været besat længe. Et firma i 

Ouagadougou, en tidligere samarbejdspartner, har netop henvendt sig til Madi og vil i en weekend 

her i december lave en oplysningskampagne vedrørende plastic og plasticposernes indflydelse på 

miljøet. Man vil invitere folk, der har slået sig ned i det ikke byggemodnede område omkring 

association Kologh Naba samt de få udlændinge, der stadig opholder sig i Ouagadougou. Vi håber 

naturligvis, at begivenheden vil betyde mange gæster i restauranten og et stort salg fra butikken.  
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Situationen i Burkina Faso 

Som Madi skriver: Landet har det meget dårligt. Sikkerhedssituationen i Burkina Faso er 

alarmerende. For blot et par uger siden blev 57 militærfolk og nogle civile dræbt i nærheden af 

guldminen Inata i den nordlige provins Soum. Der er rygter om, at militærfolkene ikke havde nok 

mad og overlevede ved at jage dyr. Det har så foranlediget, at præsidenten har fyret højt 

rangerende militære ledere og bebudet en undersøgelse af forholdene inden for det burkinske 

militær. Al Quaeda og andre yderliggående islamistiske grupper er til stede i landet, men ingen har 

endnu taget ansvar for terrorhandlingen.  Præsidenten Roch Marc Christian Kaboré blev genvalgt 

for en fire års periode i 2021, men hans indsats kritiseres efterhånden voldsomt fra mange sider, 

og terrorhandlingerne fortsætter. Knap 6.000 mennesker har mistet livet i det centrale Sahel-

område i løbet af 2020, og over en million burkinere lever nu som internt fordrevne.  Ifølge FN er 

antallet af mennesker, der har brug for akut fødevarehjælp i regionen, tredoblet i løbet af det 

sidste år. Det drejer sig således om 7,4 millioner mennesker.   

Der har været store demonstrationer i Ouagadougou og andre byer siden terrorhandlingen i Inata, 

og demonstranterne kræver præsidentens afgang. Myndighederne har svaret ved at lukke ned for 

internettet. I et par uger har man ikke haft internetforbindelse.  

En flok demonstranter har blokeret en fransk militærkonvoj på vistnok omkring 70 køretøjer i 

protest mod de franske soldaters tilstedeværelse i landet. Konvojen kom fra Elfenbenskysten og 

var på vej til de franske tropper i Gao i Mali, men blev forhindret i at komme videre af 

demonstranter i Kaya, der er utilfredse med, at Burkina Faso arbejder sammen med Frankrig.  

Mange rygter er i omløb om, at franskmændene ikke er kommet for at hjælpe burkinerne, men for 

at infiltrere. Et andet rygte i omløb er rygtet om et nært forestående statskup. 

Partnerskabsaftale med Merkurfonden er opsagt med udgangen af 2021. 

Merkurfonden har opsagt vores aftale som Partnerskabsprojekt i Merkurfonden med årets 

udgang.  Årsagen er, at der ikke kom tilstrækkelig mange bidrag til, at det gav mening for 

Merkurfonden. Vi regner imidlertid med, at der er indbetalt en del midler i slutspurten her i løbet 

af efteråret, så der nok skal komme et pænt bidrag til Association Kologh Naba.  

Skulle der være andre, der har lyst og mulighed for at bidrage kan det stadig nås inden udgangen 

af december 2021: Merkur Fonden anvender følgende konto i Merkur Andelskasse til at indsamle 

til Kologh Naba: Reg. nr. 8401 konto 1148453. Merkur Fonden er godkendt efter ligningslovens 

paragraf 8A, hvilket indebærer at bidrag til fonden kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.  



 

4 
 

 

Vi siger tak til de af jer, der på denne måde har bidraget til at støtte Association Kologh Naba. 

Med venlig hilsen 

Elsebeth Hansen og Else Trærup 


