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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 106! 
 
Projekt & Kultur udgives af Genvej til 
Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56 29 94 
gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk        
Gironummer: reg.nr. 1551, kontonr. 0006300804. 
Fra udlandet sender man til IBAN-nr. 
DK6030000006300804.     
                          

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 
Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 
teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 107 skal være 
os i hænde tirsdag den 3. maj 2011. Vi skal gøre 
opmærksom på, at i 2011 vil alle fire numre være 
på 16 sider, fordi vi i 2010 udsendte to numre à 32 
sider. Projekt & Kultur trykkes på Huset i Århus i 
170 eks.  
Redaktionen ønsker at fremme bladets formidling 
og opfordrer til eftertryk med kildeangivelse.  
Med navn signerede artikler udtrykker ikke 
nødvendigvis foreningens holdninger. 
 
Dette nummer indeholder: 
                   

               

                                                  
                 3 - 4: Notitser … Mødedeltagelser og 

udstillinger … Mediemarkeringer.    
            
         5: Tessalit (Mali) 

- af André Wiertz 

- oversat af Dorthe Lindahl 

   
  6 - 10: Egnsudvikling i Amataltal, fase 3  
            – resumé af slutevalueringsrapport        

- af Dr. Idé Tahirou 

- oversat af Birgit Vanghaug 

 
11 - 15: Turen til Burkina Faso  

- af Kristian Katholm Olsen 
   

Billedet på forsiden er taget af Dr. Idé Tahirou 
under hans inspektion i december 2010 i 
Amataltal-zonen. Billedet forestiller en traditionel 
brønd, som var afstivet af træ. På grund af 
voldsomme regnbyger i maj 2010 brød brønden 
sammen, og det forventes, at Kooperativet i 
Amataltal renoverer den.  
 
Billedet på bagsiden er taget af Birgitte Juul 
Nielsen den 31. december 2010 et par hundrede 
meter fra den asfalterede vej mellem Dori og 
Kaya i Burkina Faso, 175 km nordøst for 
hovedstaden Ouagadougou. Foran baobabtræet 
står Jørgen Olsen og Laura Katholm Olsen.  

 
Hermed en stor tak til alle, som har sendt 
kontingenter og bidrag siden sidst!  
Vi er for tiden 177 medlemmer. 
………………………………… 
 

Den samlede støtte til Kooperativet i Amataltal 
er i skrivende stund 7.502.474 kr., heraf 
6.106.917 kr. fra Danida og 1.395.557 kr. fra 
andre givere. 
I de 6.106.917 kr. er ikke medregnet Danida-
bevillingen på 6.500.000 til anvendelse i årene 
2006-2010. Regnskabet for denne fase vil blive 
gjort op i nær fremtid.  
………………………………… 
 

Sommerarbejdslejr  
på Åland 
 

Lejren afvikles i dagene 1. – 14. august. 
Tilmelding allerede senest den 1. april! 
Arbejdssprog engelsk! 
Arr.: Emmaus Åland. 
Læs mere på dette link 
www.gtu.dk/AlandCamp2011_print.pdf   
Eller send en mail til emmaus@emmaus.ax!  
………………………………… 
 

Medlemsmøde 
 

Genvej til Udvikling afholder medlemsmøde 
lørdag den 5. marts kl. 11.30 til 16.00 hos Per 
Christian Hougen, Lærkehaven 18, Værløse.  
Alle er velkomne - tilmelding ønskelig på tlf. 44 
48 02 38 eller perch@nypost.dk. 
 

Der ydes rejsedækning; men det henstilles, at man 
benytter sig af muligheder for samkørsel fra 
Jylland og Fyn, hvilket koordineres via 
sekretariatet, tlf. 98 56 29 94 eller 
gtu_sekr@hotmail.com. 
 

Der vil være mulighed for at købe varer fra 
Kooperativet i Amataltal, Niger, og Pag la Yiri, 
Burkina Faso. 
………………………………… 
 

Forvarsel om   
generalforsamling 
 

Genvej til Udvikling afholder generalforsamling 
på sekretariatets adresse, Skovvej 24, Arden, 
søndag den 12. juni 2011 kl. 13 til 18. 
Indkaldelse og formandsberetning for 2010 i 
Projekt & Kultur nr. 107. 


