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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 107! 
 
Projekt & Kultur udgives af Genvej til 
Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56 29 94 
gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk         
                          

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

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 108 skal aftales 
med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 
Bladet forventes udgivet i august. 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 160 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: Mødedeltagelser og udstillinger ---
Mediemarkeringer 

                      

                     4: Sommerklunserlejre i Emmaus 
 

   5 - 6: Hvor er den danske mikrofinanssektor 
på vej hen? 

-   af Patricia Langvad Jensen 
 

         7: Indkaldelse til generalforsamling  
                   

   8 - 9: Formandens beretning for 2010 
- af Per Adelhart Christensen 

       

       10: Nigers syvende republik 
- af Poul Kruse 

             

       11: Tuaregiske skolebøger 
- af Karl-G. Prasse 

 

       12: En anden verden er mulig 
- af Luis Tenderini 

- oversat af Dorthe Lindahl 
 

13 - 15: Født i et smørhul  
                 – med trang til at hjælpe 

- af Kirsten Skovbo 
 

Billedet på forsiden er taget af Dr. Idé Tahirou 
og forestiller en lille butik i landsbyen Ekawel i 
Amataltal-zonen i Niger. 
 

Billedet på bagsiden er taget af Kirsten Skovbo i 
en Emmaus-klunserlejr, hun deltog i i sommeren 
1966 i en landsby i Loire-dalen, jf. artiklen på 
siderne 13 – 15. Til højre i billedet ses 
håndkærrerne, som man samlede ind i, jf. artiklen. 

 

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

Vedr. kontingentbetaling 
 

Bestyrelsen vil gerne henstille til, at kontingentet 
fremover betales i første halvdel af kalenderåret. 
 

Medlemmerne er altid velkomne til at spørge 
sekretariatet, om der er betalt for det løbende år. 
For de medlemmers vedkommende, der modtager  
papirversionen af Projekt & Kultur, er der klæbet 
indbetalingskort på side 3, hvis der ikke er betalt. 
 

Gironummer: reg.nr. 1551, kontonr. 0006300804. 
Fra udlandet sender man til IBAN-nr. 
DK6030000006300804.     
………………………………… 
 

Den samlede støtte til Kooperativet i Amataltal 
er i skrivende stund 13.241.107 kr., heraf 
11.843.231 kr. fra Danida og 1.397.876 kr. fra 
andre givere. 
 

………………………………… 
 
 
 

Fokus på Vestafrika 
 

Genvej til Udvikling deltager søndag den 29. maj 
2011 kl. 12 til 22 med vores blandede u-
landhandel i arrangementet Fokus på Vestafrika i 
VerdensKulturCentrets gård på Nørre Allé 7, 
Nørrebro, København. 
 

Couleur Café 
 

Genvej til Udvikling deltager søndag den 19. juni 
2011 kl. 12 til 17 med vores blandede u-
landhandel i Couleur Café i Fælledparken i 
København. 
 
 

 
Kontaktperson for GtU ved de begge ovennævnte 
arrangementer er Marianne Dithmer, tlf. 45 93 04 
32 og 26 79 04 32 eller pr. e-mail på 
marianne.dithmer@gmail.com 
 

I begge situationer vil det være særdeles 
værdifuldt, hvis flere fra GtU kan være med, både 
med henblik på at passe vores stand og medvirke i 
arrangementerne i øvrigt.  


