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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 115! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 

Udvikling (GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk        

Gironummer: reg.nr. 1551, kontonr. 0006300804. 

Fra udlandet sender man til IBAN-nr. 

DK6030000006300804.     
                          

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 

Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 

teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 116 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i august 2013.  
 

Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 

trykkes på Godsbanen 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: 
                    

      

    2 – 4: Kommentar til artikel i nr. 114  

- af Morten Kuni 

 Mødedeltagelser og udstillinger  

              Mediemarkeringer
 

 

 

          5: Sommerklunserlejre i Emmaus 
  

                   
6: Møder for sammen at bygge fremtiden 

- af Jarlyne Queíroz Barreto 

- oversat af Hanne-Dorthe 

Skjernaa. 
 
 

                    7: Indkaldelse til generalforsamling  
                   

     8 - 9: Formandens beretning for 2012 

- af Per Adelhart Christensen. 
 

 10 -12: Affaldshåndtering i Vestafrika 

- af Benoît Naveau 

- oversat af Carsten Carstensen. 
 

13: Møde med agrohyrderne i Damgagui,  

      Burkina Faso 

- af Benoît Naveau 

- oversat af Naja Egede Kristensen. 
 

14 -15: At kombinere grunduddannelse og  

faglig uddannelse – Baobab’s 

fornyende projekt i Burkina Faso 

- interview ved Benoît Naveau 

- oversat af Julien K. M. Murhula. 

 

Billedet på forsiden er taget af organisationen Autre 

Terre’s regionale koordination for Vestafrika. Det 

forestiller igangsættelse af et projekt for 

affaldshåndtering i byen Kaya i Burkina Faso – den 

ansvarlige organisation er AJADD = l’Association 

Jeunesse et Actions pour le Développement Durable 

= Ungdomsforeningen for Aktioner til fremme af 

Bæredygtig Udvikling. 

Læs artiklen side 10 til 12!  
 

Billedet på bagsiden er taget af Benoît Naveau, som 

er Autre Terre’s koordinator for solidaritets-

projekterne i Vestafrika. Billedet forestiller  

skolebørn i landsbyen Villy nær Ouagadougou i 

Burkina Faso. 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 166 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet girokort, betyder det, at du ikke har betalt 

for i år. 

 

Elektronisk Projekt & Kultur 
 

Fra og med nr. 91, maj 2007, kan alle numre af 

Projekt & Kultur læses elektronisk på 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm  

Her kan man desuden læse artikler opdelt efter 

emner. 

 

Rettelse til nr. 114, side 9, højre spalte, lidt under 

midten 
 

25 mio. euros (16,5 FCFA) skal ændres til 25 mio. 

euros (16,5 milliarder FCFA).  

 

Vi er med på Couleur Cafe 
 

Søndag den 16. juni kl. 12 til 18 bestyrer Marianne 

Dithmer en stand for Genvej til Udvikling – med 

håndværksprodukter fra Vestafrika – på den 

traditionelle Couleur Café, som i år afholdes i 

Nørrebrohallen, Bragesgade 5, København N. – og 

altså ikke i Fælledparken, som der ellers har været 

tradition for. 
 

 Alle er velkomne – til at studere de mange tilbud på 

festivallen, men også til at give en hånd med for at 

løse praktiske opgaver. Koordinator for 

arrangementet er Gitte Frandsen,  

tlf. 22 27 70 82 danafrika@yahoo.dk 
 

Læs om festivallen på www.couleurcafe.dk  
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