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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 110! 
 

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. 111 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet forventes udgivet i maj. Projekt & Kultur 

er på 16 sider hver gang og trykkes på Huset i 

Århus i 140 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: Mindeord --- Emmaus-lejr på Åland ---               

                          introhæfte om Genvej til Udvikling --- 

                          forvarsel om generalforsamling 
 

    4 - 6: Mødedeltagelser og udstillinger ---    

mediemarkeringer 
       

     
6 – 7: Hvilken indsats gjorde danskerne i tropisk                                         

Afrika? – Anne Mette Lykke anmelder                   

en bog af Klaus Winkel.
 

 

  8 - 11: Senegal: Perspektiver og 

forhindringer for projektet           

Den Store Grønne Mur 

- af IRIN, tjeneste for nyheder og analyser 

under De Forenede Nationers Kontor for 

Koordinering af Humanitære Anliggender 

- oversat af Dorthe Lindahl 
 

12 - 13: Éco-Bénin  

- af Catherine Piret 

- oversat af Birgit Vanghaug. 
 

14 - 15: Rejser med menneskelige 

dimensioner  

- af Carine Anselme 

- oversat af Birgit Vanghaug. 

           

Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen den 

13. maj 2011 på Center for Abbé Pierre og 

Emmaus i landsbyen Esteville 30 km nord for 

Rouen, Normandiet i Frankrig.  
 

Centeret blev indviet den 21. januar,  

og man kan læse om det  

på fransk, engelsk eller spansk på 

http://www.emmaus-

international.org/index.php?option=com_content

&task=view&id=21&Itemid=67. 

 

Der er 6 birketræer på billedet (et er næsten skjult 

i baggrunden til højre), plantet af det fransk-

schweiziske ægtepar Geneviève og Gérard 

Corpataux for hver gang, de fik et barn. Alle børn 

er født, mens parret i 1981 til 1999 var forstandere 

i Esteville. Dengang dannede bygningerne ramme 

om et hjem for pensionerede Emmaus-klunsere – 

bl.a. har Abbé Pierre boet der.  
 

Med til historien hører, at Gérard og hans bror 

Jean-Paul Corpataux fra 1971 til 1977 rejste 

Jorden rundt sammen og arbejdede sig frem. De 

så al mulig elendighed på rejsen, men fik henh. 6 

og 8 børn efter hjemkomsten – værd at tænke på, 

når nogen siger, at verden er for grum til at få  

børn i. Begge brødre har arbejdet i Emmaus, siden 

de landede fra jordomrejsen.  
 

Abbé Pierre og et stort udsnit af hans 

arbejdskammerater er begravet på kirkegården i 

Esteville – se bl.a. billedet nederst side 25 på 

www.gtu.dk/PK108-13-14-15-16.pdf      

 
Billedet på bagsiden er taget af Jørgen Olsen den 

10. december på udstillingen i Århus (se under 

Mødedeltagelser og udstillinger) – billedet 

forestiller varer fra Pag la Yiri, Burkina Faso – 

www.gtu.dk/pag_la_yiri_praesentation.pdf.  
………………………………… 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
Vi er for tiden 169 medlemmer. 
 

Vi vil gerne bede om, at kontingentet for 2012 

så vidt muligt betales så tidligt som muligt.  

For de medlemmers vedkommende, der modtager 

bladet i papirversion, er der hæftet et 

indbetalingskort på side 3, hvis der ikke allerede 

er betalt. Medlemmer, der modtager bladet 

elektronisk, er velkomne til at spørge på 

gtu_sekr@hotmail.com, om der allerede er betalt.  
………………………………… 
 

 

Den samlede støtte til Kooperativet i Amataltal 

er i skrivende stund 13.241.557 kr., heraf 

11.843.231 kr. fra Danida og 1.398.326 kr. fra 

andre givere. 
………………………………… 
 

Billedet på side 10 i nr. 109  
 

I sidste nummer bragte vi en tegning på side 10, 

og midt i travlheden fik vi ikke indhentet 

oplysning om, hvem der havde tegnet den. Det er 

nu afklaret – der er tale om Jorge Ambiado, 

Emaús Aportes, Uruguay.  
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