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Støtte til dialogturisme i Niger 
 

- tekst og billeder af Isabelle Grignon / tovholder for projektet. 
 

GtU’s nye projekt ”Støtte til udvikling af 

dialogturisme i Niger” er skudt godt i gang. Jeg 

var i Niger i fem uger i juni, bl.a. for at starte 

projektet. Her en ultrakort rapport! 
 
Projektets personale er blevet ansat og alle er blevet 
sat ind i deres funktioner, idet projektdokumentet er 
blevet læst og gennemdiskuteret sammen med hele 
projektteamet.  
 
Selve startskuddet til projektet er blevet givet på et 
møde sammen med turismeministeriet, hvortil 
mange aktører inden for turisme i Niamey var 
blevet inviteret. CNPT (Centre Nigérien de 
Promotion Touristique) stod for det organisatoriske 
– og sørgede for at begivenheden blev sendt på det 
nationale fjernsyn. Konceptet ”dialogturisme” fik 
en god modtagelse.  
 

 
”Dét er faktisk den turisme, vi alle drømmer om at 
lave”, sagde en af de mere garvede turoperatører, 
og tilføjede skeptisk: ”Men jeg kunne godt tænke 
mig at vide, hvad koster sådan en tur?” Der blev 
debatteret livligt efter præsentationen af projektet, 
som blev budt velkommen! 
 

I august inviterede GtU projektets turisme-
ansvarlige, Maitouraré Boukary Bako, til Danmark 
for at deltage i Vestafrikansk Kulturuge i Århus 
(læs artiklen side 4-5). Som forberedelse til denne 
kulturbegivenhed, blev der købt stort ind af 
kunsthåndværk og bestilt tøj til et modeshow. De 
smukke lædervarer fra Zinder og Niamey 
udsmykkede GtU/Goondals stand i Århus. De tre 
sæt tøj, kreeret af Maître Zac, en ung og ambitiøs 
skrædder fra Zinder, blev vist i Århus under den 
vestafrikanske festival.

 
 

Projektets personale blev ansat. Bogholder Aissa fra NGO 
Initiatives & Actions glæder sig til at komme i gang. 

 

 
 

Tøj blev kreeret og syet af en ung skrædder i Zinder 
 - specielt til modeshow i Århus. 

 
 

Wow sagde det bare, da pigen kom spadserende på den røde 
løber. Der gik et stille sus af beundring gennem tilskuerne! 

 
 

Projektet er udviklet sammen med Maitouraré B. Bako, fra 
NGO-I&A og Goondal Tours. Her sammen med dialogturister 
Inger Muusmann, Gunnar Pedersen og Per Chr. Hougen. 

 


