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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 118! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 

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

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       
 

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  

Fra udlandet sender man til  

IBAN-nr. DK8198062071578634 

Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 

Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 

Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 

SWIFT / BIC: SPHIDK21 
 

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 

Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 

teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 119 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i maj 2014.  
 

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: 
                

      

    3 – 5: Stilekonkurrence. Mødedeltagelser og 

udstillinger. Mediemarkeringer.         
 

    6 – 8: Situationen i Niger  

-   af Jasmine Abel Jessen. 
 

          9: Svar til Frede Hansen                          

-   af Morten Kuni. 
 

10 – 11: Handlede kvinder i Danmark 

-   af Jørgen Olsen. 
 

12:  GAFREH:  

        Fra plasticpose til håndtaske     
-   af Catherine Piret, 
-   oversat af Tina Jonstrup Larsen.  

 

13 – 15: Bevidsthedsskabende teater -  

             synspunkter fra Vestafrika 
-  interview ved Benoît Naveau 

-  oversat af Naja Egede Kristensen 

-  fra kvartalsblad fra Terre, Belgien, nr. 

141 fra sommeren 2013. 

 

 

Billedet på forsiden er taget af foreningen Baobab, 

Burkina Faso, og forestiller unge burkinere, der øver 

sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse. Læs 

artiklen side 13 til 15! 
 

Billedet på bagsiden er taget af foreningen Baobab, 

Burkina Faso, og forestiller dele af publikum til 

teaterstykket, som man ser opført på forsiden, og 

som omtales i artiklen side 13 til 15. 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 162 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, betyder 

det, at du ikke har betalt for i år. 
 

Tre trug i Amataltal-Zonen i Niger  
 

GtU har modtaget 2.387,12 kr. fra Kulturstyrelsens 

tipsmidler. Vi havde søgt om penge til trug ved en 

brønd i Amataltal-zonen. Tre trug koster det 

imidlertid over det dobbelte at bygge, så vi har 

tilføjet 3.442,52 fra private bidrag og sendt 5.829,64 

kr. til Kooperativet i Amataltal, som oplyser, at 

trugene vil blive bygget ved en brønd på lokaliteten 

Gadadambo. Tak til alle bidragydere! 
 

Husk at læse vores hjemmeside www.gtu.dk – 

her opdateres www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

www.gtu.dk/Kalender.htm op til flere gange dagligt. 
 

Tessalit i Mali 
 

Man kan på www.gtu.dk/Nyheder.htm, dateret 7. 

februar, læse, at skolen i Tessalit i det nordlige Mali 

nu fungerer igen efter den islamistiske besættelse. I 

det første dusin år, GtU eksisterede, var Tessalit det 

væsentligste udgangspunkt for vores 

oplysningsarbejde, og vi indsamlede omkring 

180.000 kr. til opførelse af en gipsfabrik, 

overvejende finansieret og organiseret af belgiske 

Autre Terre – www.autreterre.org.  

Fabrikken viste sig urentabel på grund af den 

isolerede beliggenhed; men den organiserede 

befolkningen og dannede grundlag for et 

metalværksted og ikke mindst et stort gartneri, som 

bidrager betydeligt til at dække Kidal-regionens 

behov for frugt og grønt. 
 

Forvarsel om generalforsamling  
Vi mødes lørdag den 21. juni kl. 13-18 i Vejle.  

Læs nærmere i nr. 119!  
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