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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 119! 
 

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. 120 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i august 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: Sommerklunserlejre i Emmaus 
  

                    

                     7: Indkaldelse til generalforsamling  
                   

   8  -  9: Bestyrelsens beretning for 2013 

- af Jens Elgaard Madsen, Isabelle 

Grignon og Per Adelhart 

Christensen. 
 

10 – 13: Tessalits ungdom:  

Refleksioner, handlinger og 

sammenhæng                
- af Jacqueline Dupuis og 11 unge 

mennesker fra Tessalit, Mali 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 
 

14 – 15: Foredrag om udvandring ved                

              Emmanuelle Bouilly 
- af Julien K. M. Murhula. 

 

 

 

Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen i 

forbindelse med deltagelse i Emmaus Europas 

seminar og repræsentantskabsmøde den 3.-6. april 

på den italienske ø Lampedusa. Teksten kan 

oversættes således: 
 

Lampedusa og Linosa kommune 

5. august 2011 ankom til havnen i Lampedusa et 

skib med 370 personer. Om bord var liget af en 

ung mand på ca. 25 år, sandsynligvis kommende 

fra syd for Sahara. 

Han hviler her 

 
Billedet på bagsiden forestiller en plakat, som 

Emmaus International har fremstillet. På dansk står 

– i Patricia Langvad Jensens oversættelse: 
 

Emmaus-grupper over hele verden kæmper dagligt 

for at forsvare migranternes rettigheder: byder 

migranterne velkomne, beskytter dem og sætter 

spørgsmålstegn ved immigrationspolitik. 
 

Gennem Organisationen for Verdensborgerskab 

kræver Emmaus International, at menneskers frihed 

til bevægelse og bosættelse anerkendes i hele 

verden. 

 
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. 

 
Søndag den 22. juni 2014, kl. 12 til 18: 
Genvej til Udvikling deltager med den blandede u-

landhandel i Couleur Café - i Nørrebrohallen og på 

Den Røde Plads, Nørrebrogade 208, København N. 

Læs meget mere om Couleur Café på 

http://gtu.dk/presse_couleurcafe2014_feb%5b1%5d.

pdf  

 
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. 
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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 + cementbelægning omkring trug og 

brønde 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 har sendt os en kvittering, der bekræfter, at 

arbejdet er udført.  
 

Trugene er monteret på en brønd på lokaliteten 

Gadadambo 15 km øst for Amataltal landsby.  
 

Investeringen har i alt kostet 660.000 CFA-francs, 

svarende til ca.7.524 kr., således at kooperativet har 

ydet et eget bidrag på ca. 1.694,36 kr.  
 

Tak til alle bidragydere! 

 

 

Bidrag fra private  
 

vil indtil videre blive anvendt til trug og 

cementbelægning ved brønde i Amataltal-zonen, jf. 

spalten til venstre. 
 

Investeringen har følgende virkninger: 

1) Dyrene klumper sig mindre sammen og kommer 

mindre til at slås om vandet, end når man vander 

fra mobile gamle olietønder, der er savet over på 

langs. 

2) Det er lettere for hyrderne at drage omsorg for, 

at alle dyrene får tilstrækkeligt vand. 

3) Cementbelægningen forhindrer, at urin fra 

dyrene trænger ned i jorden og bidrager til at 

forurene vandet. 

4) Cementbelægningen forebygger sygdomme i 

dyrenes klove, som ofte opstår, når de ved brønde 

uden denne facilitet træder rundt i jord, der er 

blandet med urin og vand.  

Mødedeltagelser og udstillinger  
 

Strategimøde hos CISU 
 

Jens Elgaard Madsen og Jørgen Olsen var med 

den 3. marts, da Civilsamfund i Udvikling 

holdt strategimøde på Klosterport 4C i Århus. 

Læs mere om CISU på www.cisu.dk!  
 

Jorddrift og ligestilling mellem kønnene 
 

Medlem af Genvej til Udvikling, Julien K. M. 

Murhula, deltog den 4. marts i en konference i 

København, afholdt af Dansk Institut for 

Internationale Studier, om jorddrift og 

ligestilling mellem kønnene (eller forsøg 

herpå) i Afrika Syd for Sahara - med 

eksempler fra Niger, Uganda, Tanzania og 

Zambia.  

Julien har skrevet rapport fra konferencen på 

dansk, engelsk og fransk: 

http://gtu.dk/jorddrift_og_ligestilling_da.pdf 

http://gtu.dk/jorddrift_og_ligestilling_eng.pdf 

http://gtu.dk/jorddrift_og_ligestilling_fr.pdf 
 

Møde om fredsskabelse i Mali 
 

Den 18. marts afholdtes møde med 70 

deltagere om Mali på båden Liva i Nyhavn i 

København! 

 
 

En række medlemmer af GtU deltog.  

Nærmere oplysninger på følgende link: 

http://gtu.dk/mali_i_nyhavn.pdf 
 

Generalforsamling i Afro-art 
 

Jørgen Olsen deltog i Afro-arts 

generalforsamling den 6. marts på Huset i 

Aalborg. Jørgen Olsen blev genvalgt som 

formand for Afro-art, som man kan læse mere 

om på www.afro-art.dk.  
 

Galleri Glocal Art i Thorup ved 

Dronninglund  
 

holdt ferniseringer den 12. april og den 18. maj. 
 

Læs mere om årets udstillinger på galleriet på  

http://gtu.dk/afro_art_brochure_2014.pdf  

Se en udstillingskalender på  

http://gtu.dk/afro-art-plan-forudstillinger-i-

2014.pdf  

Læs mere om Glocal Art og venneforeningen Afro-

art på http://afro-art.dk – Jørgen Olsen var til stede 

på de to ferniseringer, desuden deltog Birgitte Juul 

Nielsen den 12. april. 
   

Åbningstider: Glocal Art har åbent hver weekend 

frem til 28. sept. - fredag-lørdag-søndag kl. 13-17.  
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