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Udstilling i Aalborg 31. august 
 

Afro-Art – www.afro-art.dk forhandler moderne 

afrikansk malerkunst og keramik. GtU forhandler 

traditionelle håndværksprodukter. 
Sammen står vi for et salgs- og oplysnings-

fremstød ud for Bispensgade 10 (ved boghandler 

Arnold Busck) fredag den 31. august kl. 16 til 20.   

 

Elektronisk Projekt & Kultur  
 

Som medlem eller abonnent har du ret til at  

modtage papirudgaven af bladet; men det er også  

din ret at melde fra og nøjes med pdf-versionen.  

Hvis du gør dette, får du en e-mail tilsendt med  

link til pdf-versionen, når hvert nummer  

udkommer.  

 

Tak til Kulturstyrelsens 

Tipsmiddelpulje 
 

Genvej til Udvikling har modtaget 3.025,40 kr. fra 

Kulturstyrelsens tipsmiddelpulje til Kooperativet i 

Amataltal (CA) i Niger.  
 

Takket være en del bidrag til CA fra private har 

GtU overført 560 euro til kooperativet, svarende 

til 4.168,81 kr., heraf altså 1.143,41 kr. af de 

private bidrag. 

 
Pengene skal anvendes til montering af 3 

cementtrug ved en brønd i Amataltal-zonen, som 

CA vælger, og GtU har tilføjet de private bidrag 

for at være sikre på, at pengene rækker til 

formålet. 

Cementtrug ved brøndene kombineret med et lag 

cement mellem trugene samt mellem trugene og 

brønden forebygger klovsygdomme samt slagsmål 

mellem dyrene, foruden at cementlaget forhindrer, 

at dyrenes urin trænger ned gennem jordlaget og 

forurener grundvandet.  

 

Anvendelsen af private bidrag 

Som det fremgår af notitsen lige herover, er der 

overført 1.143,41 kr. af de private bidrag til 

montering af cementtrug ved en brønd i 

Amataltal-zonen. 

 

Omkring anvendelsen af private bidrag vedtog 

GtU's generalforsamling, afholdt den 10. juni i 

Odense, at det fortsat er muligt at sende bidrag til 

nødhjælp og genopbygning i Tessalit i Mali, hvis 

dette præciseres i forbindelse med betalingen. 

 
Øvrige bidrag reserveres til Kooperativet i 

Amataltal og anvendes primært til indkøb af 

undervisningsmateriel (USB-sticks, kuglepenne, 

skrivehæfter mv.) og forsendelse af disse effekter 

i pakker, som også indeholder brugt tøj.  

 

Bliv klogere på Niger! 
 

Marianne Haahr, CARE Danmarks 

programkoordinator for Niger, har skrevet 

kronikken i Politiken den 17. juli. Læs 

http://gtu.dk/kronik_af_marianne_haahr.pdf 
 

Et andet spændende stykke arbejde fra CARE 

Danmark er en engelsksproget rapport om Nigers 

mælkeproduktion: While We Wait for Equal 

Trade. Læs http://gtu.dk/Milk_Report_Niger.pdf  
 

Bidrag til Tessalits nødstedte, 

Mali! 
 

Genvej til Udvikling har overført 306 euro, 

svarende til 2.278 kr., til organisationen 

Tamoudre - www.tamoudre.org - som gennem 

forbindelser til Tessalit vil sørge for, at pengene - 

sammen med andre indsamlede midler - vil gavne 

dårligt stillede mennesker fra byen. Vi forventer 

senere at modtage underretning om, hvorvidt 

pengene fra os er anvendt som de første 6.852 kr., 

vi sendte, dvs. til nødhjælpsrationer i flygtninge-

lejre i Algeriet, eller om Tamoudre's kontakter 

vælger at satse på genopbygningsinitiativer 

hjemme i Tessalit såsom indkøb af dyr og såsæd.  
 

GtU har nu sendt i alt 1.226 euro, svarende til 

9.130 kr., alt sammen indkommet fra private, 

siden det meste af befolkningen i Tessalit i det 

nordlige Mali blev drevet på flugt af oprørsstyrker  
 

- Om det bliver til mere, afhænger af, om 

nogen sender beløb til konto reg. 1551, 

kontonr. 0006300804 og skriver Tessalit på 

indbetalingen.  
 

(fortsættes side 4) 
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Bidrag til Tessalits nødstedte, 

Mali! 
 

(fortsat fra side 3) 
 

Følgende udsagn er fundet på www.tamoudre.org 

og oversat fra fransk af Birgit Vanghaug. På 

grund af de alvorlige omstændigheder beskytter vi 

ophavsmandens anonymitet: 
 

Nyheder fra Tessalit - 10. juli 
 

Den islamistiske organisation Ansar Dinne er nu 

en del af landskabet, resignation, modløshed, en 

langsom død, som ikke har noget navn, men som 

forhindrer os i at leve. Desuden har vi ikke mere 

nogen identitet, eftersom vore identitetspapirer er 

brændt. Vi eksisterer altså ikke mere. Vi har aldrig 

eksisteret... 
 

De som er gået over til Ansar Dinne, vore kamme-

rater, vore brødre, - vi kunne stadig le sammen 

med dem for bare nogle uger siden.                     

 

Nu er de blevet i den grad mørke og triste, at nat-

tens støv indhyller os i sin kappe, og ord ikke 

mere har mening. Hvilken mening kan man finde i 

dette liv uden liv?  

 
Vi kan henvise til tre links om Mali på www.u-

landsnyt.dk, af hvilke de to første er på dansk og 

det tredje mest på engelsk:  
 

s ende til Malis ende  

– klik www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-06-12/fra-

verdens-ende-til-malis-ende 
 

marts 1991 

- klik www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-06-12/her-en-

tidslinje-over-kaosramte-mali-siden-marts-1 
 

islamistiske regler                                                  

– klik http://gtu.dk/skoleelever_i_mali.pdf  

 

Mødedeltagelser og udstillinger 
 

19. maj 2012 i Århus:  
 

Bæredygtighedsfestival 
 

María Cecilia Castro-Becker, Birgitte Juul 

Nielsen, Jens Elgaard Madsen, Kristian Katholm 

Olsen og Jørgen Olsen passede stand for Genvej 

til Udvikling, da foreningen deltog i 

Sustainability-festival i Mølleparken i Århus, 

arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke. 

Varesalg: 611 kr. 

 

21. og 22. maj 2012 i Roskilde:  
 

Seminar om krisen i Sahel-bæltet                 

- med fokus på Niger og Mali 
 

Per Christian Hougen og Jørgen Olsen 

repræsenterede Genvej til Udvikling. 

 
Enkelte andre nuværende og tidligere medlemmer 

var til stede i andre egenskaber, og alle blev 

grundigt oplyst om den aktuelle situation, ikke 

mindst tuaregernes rolle.  
 

Historiske gennemgange ved kyndige 

oplægsholdere blev det også til. 
 

26. maj 2012 i Terndrup:  
 

Folkefest 
 

Jørgen Olsen passede stand for Genvej til 

Udvikling, da foreningen deltog i den årlige 

folkefest i Terndrup, Østhimmerland. 

Varesalg: 408 kr. 

 

1. juni 2012 i Arden:  
 

Kulturhusets jubilæum 
 

I anledning af, at Kulturhuset i Arden har 

eksisteret i 10 år, gik Birgitte Juul Nielsen og 

Jørgen Olsen på Genvej til Udviklings vegne til 

reception og forærede huset et stort bâtaskrin fra 

Kooperativet i Amataltal. Ved husets indvielse 

gav GtU et tilsvarende skrin - det er fortsat 

udstillet, men er bleget i solen. Bâtaskrin er lavet 

af huder og mavesække fra køer og kameler. 

 

2. juni 2012 i Arden: 
 

Byfest  
 

Birgitte Juul Nielsen og Jørgen Olsen passede 

stand for Genvej til Udvikling, da foreningen 

deltog i den årlige byfest i Arden, som i 2012 faldt 

sammen med Kulturhusets 10 års jubilæum. 

Varesalg: 132 kr.  

http://www.tamoudre.org/
http://www.u-landsnyt.dk/
http://www.u-landsnyt.dk/
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-06-12/fra-verdens-ende-til-malis-ende
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-06-12/fra-verdens-ende-til-malis-ende
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-06-12/her-en-tidslinje-over-kaosramte-mali-siden-marts-1
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-06-12/her-en-tidslinje-over-kaosramte-mali-siden-marts-1
http://gtu.dk/skoleelever_i_mali.pdf
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Genvej til Udviklings stand på kræmmermarkedet 

i Novo Parken, Øster Hurup, den 26. juni 
(foto: Jørgen Olsen) 

 
10. juni 2012 i Odense:  
 

Generalforsamling 
 

Referatet af Genvej til Udviklings årlige 

generalforsamling kan læses på siderne 6, 7 og 8. 

Varesalg: 857 kr. 

 

17. juni 2012:  
 

Sommerfest i Astrup 
 

Jørgen Olsen deltog for GtU i kræmmermarked 

ved sommerfest i Astrup mellem Arden og 

Terndrup i Østhimmerland. 

Varesalg 261 kr. 
 

24. juni 2012: 
 

Couleur Café i Fælledparken, København 
 

Marianne Dithmer deltog for Genvej til Udvikling 

med vores blandede u-landhandel. 

Varesalg: 452 kr. 

 

Sommeren rundt om i Himmerland: 
 

Jørgen Olsen præsenterede vores blandede u-

landhandel på en række kræmmermarkeder med 

følgende resultater, hvad angår varesalg  

(alle salgsfremstød tjener desuden et 

oplysningsformål):  
16. juni på Frederik den Niendes Plads i Farsø: 

249 kr. 

26. juni i Novoparken i Øster Hurup: 10 kr. 

 

 

28. juni på Hvirvelkærgård nord for Als i 

Østhimmerland: 98 kr. 

30. juni på Frederik den Niendes Plads i Farsø: 

72 kr. 

21. juli på Frederik den Niendes Plads i Farsø: 

23 kr. 

24. juli i Novoparken i Øster Hurup: 196 kr. 

26. juli på Hvirvelkærgård nord for Als i 

Østhimmerland: 186 kr. 

 

30. juli – 5. august 2012 i Aalborg: 
 

Oplysning og salg i Zoo 
 

Genvej til Udvikling præsenterede den blandede 

u-landhandel i Den Afrikanske Landsby i Aalborg 

Zoologiske Have. 

GtU’s stand blev passet af Kristian Katholm 

Olsen og Jørgen Olsen, og varesalget blev på 

5.078 kr. 

 

8. – 12. august 2012 ved Skanderborg: 
 

Vi var med på Skanderborg Festivallen 
 

Genvej til Udvikling havde en stand på 

Skanderborg Festivallen i samarbejde med 

Seniorer uden Grænser, som man kan læse 

nærmere om på www.seniorerudengraenser.dk.  
GtU var repræsenteret af Vera Teglgaard. 

Vi følger op på denne deltagelse i Projekt & 

Kultur nr. 113. 

 

Mediemarkeringer 
 

Et folk i klemme – under denne overskrift fik 

GtU’s koordinator, Jørgen Olsen, offentliggjort et 

blogindlæg på www.u-landsnyt.dk pr. 22. maj; 

klik ind her: www.u-landsnyt.dk/blog/51/et-folk-i-

klemme 
 

Føring til de professionelle – under denne 

overskrift fik GtU’s koordinator, Jørgen Olsen, 

offentliggjort et blogindlæg på www.u-

landsnyt.dk pr. 18. juni; klik ind her: www.u-

landsnyt.dk/blog/51/f-ring-til-de-professionelle 
 

At holde i hånd – under denne overskrift fik 

GtU’s koordinator, Jørgen Olsen, offentliggjort et 

blogindlæg på www.u-landsnyt.dk pr. 23. juli; 

klik ind her: www.u-landsnyt.dk/blog/51/holde-i-

h-nd 

http://www.seniorerudengraenser.dk/
http://www.u-landsnyt.dk/
http://www.u-landsnyt.dk/blog/51/et-folk-i-klemme
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