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( foto: Emmaus International) 
 

Containeren er ankommet til AFA 
 

- af Justine Michayi, leder af Emmaus-

medlemsorganisationen AFA (Association 

des Femmes Amies = Kvindernes 

Venskabsforening), Benin
1
.  

- oversat af Dorthe Lindahl 

- fodnote af Jørgen Olsen. 
 

AFA, Benin den 19. januar. Det blev en stor 
glæde for alle. Jeg takker varmt Emmaus-
samfundene i regionen Angoulême (Frankrig), der 
er gået sammen for at få denne container af sted. 
Formaliteterne var ikke indviklede, vi havde på 
forhånd betalt toldomkostningerne. Vi havde fået 
hjælp af Emmaus International og af speditøren 
for containeren, som fandt en lastbil til at bringe 
containeren fra båden frem til gruppen. Ved 
ankomsten var det planlagt, at en gruppe på otte 
mænd skulle hjælpe os med at læsse af. Vi tømte 
containeren på to timer uden materiel til 
håndtering. Alt blev lagt i vores lager og så hurtigt 
pakket ud og sorteret takket være mærkningen på 
kasserne. Et stort salg fandt sted den 8. februar ud 
over salg fra lageret to gange om ugen.  
 

AFA forbedrer vanskelige levevilkår for kvinder, 
bl.a. anmelder vi den vold, de bliver udsat for.  
AFA kommer børn, der arbejder på markeds-
pladser, til hjælp, foreslår dem kulturelle aktivi-
teter eller modtager dem i vores uddannelses-
center. Vi har udviklet aktiviteter der genererer 
indtægter: kornbank, landbrug, kvægavl, 
ligeværdig handel. Men alt det er ikke det hele! 
 

Vi har modtaget containere siden 2006, og det er 
første gang, at der finder en menneskelig 
udveksling sted i forbindelse med containeren. 

                                                 
1 Læs mere om AFA i www.gtu.dk/PK104-11.pdf  

 
Vort medlem Gloria tog til Angoulême for at 
forklare vores behov og deltage i lastningen. 
Medlemmer af afsenderorganisationerne kom til 
Benin for at se, hvad vi laver i dagligdagen, og 
hvad containeren giver mulighed for. Den 
finansierer en del af vores arbejde og årlige 
projekter. Takket være containeren vil vi lave en 
boring og skaffe vand til mere end 1.000 
mennesker. Denne solidaritet er virkelig vigtig, 
det er meningen med Emmaus. 
 

For flere informationer: 
p.dafonseca@emmaus-international.org 
 

Emmaus International, 310 organisationer i 36 
lande. Flere informationer på  
www.emmaus-international.org 
……………………… 
 

Tilføjelse fra Emmaus Internationals sekretariat: 
 

Containerprogrammet 2011: 1, 2, 3… af sted! De 
første containere med gods fra Emmaus klargjort 
af europæiske grupper til Afrika og Latinamerika 
kan tage af sted. Denne solidaritet fra den ene 
ende af jorden til den anden gør det muligt at føre 
nye projekter ud i livet og støtte aktiviteterne hos 
modtagergrupperne. Behovene er der! Enhver 
europæisk gruppe kan alene eller sammen med 
andre indskrive sig til en forsendelse i 2011. 
 

Tilføjelse fra Genvej til Udviklings koordinator 

Jørgen Olsen: 
 

Som det fremgik af side 3 i Projekt & Kultur nr. 
107, er jeg valgt til Emmaus Internationals 
politiske udvalg. En af udvalgets opgaver er at 
analysere virkningerne af containerforsendelserne. 


