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Boghandleren der tog til Afrika 
 

- en anmeldelse af ”Mama Tenga, mit 

afrikanske liv” af Katrin Rohde 

- oversat af Annette Rasmussen og Helle 

Cohrt med Thyge Christensen som 

konsulent 

- anmeldt af Karl Aage Jørgensen, 

hydrogeolog med mange års 

arbejdserfaringer i Vestafrika, herunder 

Burkina Faso 

- Aftaler om køb af bogen kan træffes med 

Torben Würtz på tlf. 89 36 01 10 eller på 

mail: torben.wurtz@aarch.dk  

 

 

 

Bogen er fortællingen om og af Katrin Rohde, 

stifteren af den i dag internationale NGO AMPO. 

Det er en fængslende beretning om, hvorfor hun 

besluttede at opgive sit komfortable liv med 

familie og sin gode boghandel i Plön, Holsten, og 

starte et hjem for gadebørn i Ouagadougou. 

 

Bogen er meget ærlig, og lægger ikke skjul på at 

der har været mange skuffelser og fiaskoer 

undervejs, som i høj grad har skyldtes hendes 

manglende viden om afrikanske forhold og 

generelle europæiske godtroenhed, og - pointerer 

hun flere gange - hendes vestlige arrogance over 

for anderledes tænkende. 

 

Hun kommer ind i det hele på en temmelig 

usædvanlig måde, idet hun gennem sit frivillige 

arbejde på et tysk specialhospital møder en 

alvorligt syg afrikaner, en burkiner, og lover ham 

at hente noget af hans stammes naturmedicin til 

ham. Hun ved intet om Afrika, og tager det 

billigste fly til Afrika hun kan finde og det går til 

Gambia, hvorfra hun med bushtaxi rejser gennem 

Senegal og Mali, til når hun dødssyg frem til 

Burkina Faso. En venlig sjæl forbarmer sig over 

hende og får hende til hægterne igen. Hun når så 

frem til den tyske burkiners landsby, får 

medicinen og vender tilbage til Tyskland. En 

måned efter bliver afrikaneren erklæret rask og 

tager hjem. 

 

Men Katrin har set og følt noget, der får hende til 

at tænke over sit eget liv, i forhold til det land 

hvor hun umiddelbart har kunnet se et enormt 

behov for engagerede og veluddannede personer.  

Hun beslutter sig til at sælge sin butik, lader sig 

skille, da manden ikke vil med, begynder at holde 

foredrag om sine visioner, og indsamler på ganske 

kort tid et rimelig stort beløb til at starte sit første 

børnehjem med, og så kaster hun sig ud i det store 

ukendte. 

 

Bogen er overvejende bygget op med kapitler der 

er portrætter af en række af hendes gadebørn, og 

som samtidigt bruges til at fortælle om de 

samfund børnene er vokset op i. Men også om de 

aktiviteter, AMPO har i gang for at forbedre 

levevilkårene for børnene i disse samfund. 

  

Ledetråden er respekten for børnene, at møde dem 

i deres forståelsesverden, og prøve at få dem til at 

forstå, at hvis de vil videre i tilværelsen, så må de 

selv tage ansvar og gøre en indsats. På dette punkt 

er hun ubøjelig: Hvis de ikke selv vil hjælpe til, 

og måske falder tilbage på stoffer, har de ingen 

plads hos AMPO. Der er så mange andre der 

gerne vil have chancen! 

 

Ikke desto mindre, har hun alligevel hjulpet disse 

drenge, der falder ud af drengehjemmet, ved at 

hjælpe dem med en byggegrund og materialer til 

at bygge deres eget værested. Men dette værested 

bestyrer de så selv, og hun skriver, at de selv har 

besluttet at have meget skrappere regler, end hun 

ville have kunnet finde på at give dem. 

 

Katrin tror på at alle, så vidt muligt, skal have en 

chance for at opnå en tilværelse som de kan 

magte. Alle hendes børn går i skole, i det 

offentlige skolesystem. Hun sikrer, at de har 

ordentligt tøj på, har fået mad nok, og har de 

nødvendige skolematerialer. Efter grundskolen 

sikrer hun, at de fleste får en professionel 

uddannelse, og at enkelte med særlige evner kan 

komme på gymnasiet. 

 

Hun har også sikret at en række mødre til børn der 

er associeret med AMPO kan få alfabetisering, 

således at de kan støtte deres børn i skolen. 

 

Gadebørnshjemmet har siden starten med nogle få 

drenge udviklet sig voldsomt, og i dag er der både 

drenge- og pigebørnehjem med en kapacitet på 

over 300 børn, der er tilknyttet et lægecenter med 

45.000 konsultationer årligt, og der er et 

rehabiliteringshjem for handicappede.  
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Katrin Rohde med et af børnene 
(foto: AMPO) 

 

Der er nu også et økologisk landbrugscenter, hvor 

unge fra mange landsbyer i landet får en 

basisuddannelse med efterfølgende støtte ude i 

landsbyerne. Desuden har hun stået for produktion 

af videoer og radiospots med fokus på 

trafikundervisning. 

 

Et par særlige kapitler drejer sig om hende selv. 

Først og fremmest hvorfor hun er konverteret til 

islam, og hvorledes hun har det med det, efter at 

hun har måttet gennemgå en intensiv undervisning 

i islamisk skik og brug. Hun synes selv, at hun på 

de fleste punkter klarer sig godt, selv om hun 

fortsat ikke har lært at slå øjnene bly ned, når hun 

skal tale med mænd. Når hun forhandler med 

nogen ser hun dem lige i øjnene, så hun kan 

aflæse deres reaktioner.  

 

Det andet personlige kapitel er historien om 

hendes burkinske mand, hvor hun har accepteret 

at være anden hustru i en familie, hvor der både er 

børn og bedsteforældre, og hvor manden var nødt 

til at sikre både faderens og førstekonens accept 

inden de indgik ægteskab, og hvor hun selv synes 

at førstekonen i dag er hendes gode veninde, og 

mandens børn naturligt kommer til hende for at få 

hjælp og vejledning i bestemte situationer. 

Bogen indeholder en række beskrivelser af 

hvorledes samfundet i Burkina fungerer, og også 

hvor det ikke fungerer. Særlig kritisk er hun over 

for det nationale sundhedssystem, og her er det 

særligt de store hospitaler og deres korrupte læger 

der står for skud. Hendes beskrivelse af byggeriet 

af AMPO- centrene og de udfordringer, hun der 

kommer ud for både med myndigheder og lokale 

entreprenører, er så rammende, at den burde 

publiceres hos CBS (Copenhagen Business 

School, tidl. Handelshøjskolen) som en 

managementbog for virksomheder der vil prøve at 

komme ind på det afrikanske marked. 

 

Med andre ord: Det er en bog der kan læses på 

mange måder, men som først og fremmest emmer 

af kærlighed til det land Katrin Rohde har viet sit 

liv til.  
………………… 

 

 
- Der er i 2010 oprettet en dansk støtteforening til 

AMPO www.ampodk.mono.net  
 

- AMPO er en forkortelse for det franske: 

Association "Managré Nooma" pour la Protection 

des Orphelins, som på dansk vil være: 

Organisationen "Det gode går aldrig tabt" til 

beskyttelse af forældreløse børn. 
 

- Der arbejdes på at arrangere foredrag med 

Katrin Rohde i Århus og København i løbet af 

foråret. Hold øje med ovenstående hjemmeside og 

www.gtu.dk/Kalender.htm  

http://www.ampodk.mono.net/
http://www.gtu.dk/Kalender.htm

