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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 108! 
 
Projekt & Kultur udgives af Genvej til 
Udvikling (GtU), tlf. 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. 109 skal aftales 
med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 
Bladet forventes udgivet i november. Projekt & 
Kultur er på 16 sider hver gang og trykkes på 
Huset i Århus i 130 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 – 6: Referat af generalforsamlingen 2011 
- af Jens Elgaard Madsen. 

 
                     7 – 8: Livet efter DANIDA 

- af Ghabdouane Mohamed 

- oversat af Birgit Vanghaug. 

       
                   9 – 11: Afrika er en anden planet 

- af Morten Kuni. 

 
     12: Containeren er ankommet til AFA 

- af Justine Michayi 

- oversat af Dorthe Lindahl. 

 
            13 – 15: En gang klunser – altid klunser 

- af Kirsten Skovbo. 
 
 

Billedet på forsiden er en scannet tegning af 
Kirsten Skovbo, som i forbindelse med Genvej til 
Udviklings generalforsamling den 12. juni 
tegnede 9 ud af 20 billeder fra billedtæppet i 
næste spalte, som hænger på en væg på 
sekretariatet.  
 

Figurerne forestiller rigsvåbnene for de konger, 
som regerede Benin i årene 1600 til 1900, dvs. før 
den franske kolonisering af landet. Tæppet + 4 
andre vægtæpper på sekretariatet er fremstillet af 
et kooperativ i Benins gamle hovedstad Abomey. 
Da tæpperne ikke er købt direkte, har vi ingen 
nærmere oplysninger om kooperativet. 

 
 

 
 

(foto: Jørgen Olsen) 
 

 
 

Billedet på bagsiden forestiller en borg ved 
Loire-floden i Frankrig, besøgt af deltagerne i en 
Emmaus-klunserlejr i sommeren 1966, herunder 
Kirsten Skovbo, som har taget billedet. Læs 
endvidere siderne 13 – 15.  
………………………………… 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 
kontingenter og bidrag siden sidst!  
Vi er for tiden 176 medlemmer. 
………………………………… 
 

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. 
………………………………… 
 

Torsdag den 22. september kl. 17.15 - 20.00 i 
København: Niger som transitland 
Foredrag på Nørrebrogade 66C, 1. sal - om 
afrikanere, som fra Agadez i Niger drager ud på 
den farlige færd gennem Sahara-ørkenen i håb om 
at skaffe sig en bedre tilværelse i Europa.  
Læs nærmere på 
www.gtu.dk/niger_som_transitland.pdf  
Arr.: Venskabsforeningen Danmark – Niger. 
 

Blog om Burkina Faso og Benin 
 

I løbet af august 2011 – februar 2012 vil 
journaliststuderende Gerd Kieffer-Døssing 
befinde sig i først Burkina Faso og dernæst Benin, 
tre måneder i hvert land.  
På www.gerkie.urbanblog.dk vil Gerd berette om 
møder, mennesker og mysterier, hun måtte løbe 
ind i gennem det halve år.  


