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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 128! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 evt. 42 17 09 97 

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. DK89 9806 2071 578 634 

Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 

Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 

Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 

SWIFT / BIC: JUTBDK21  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 129 skal 

aftales med koordinatoren på 

gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal udkomme i 

november 2016.  
 

Dette nummer af Projekt & Kultur er trykt på 

Godsbanen i Århus i 115 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 – 6: Mødedeltagelser og udstillinger 

            7: Mediemarkeringer – Moderne 

afrikansk kunst og design – Preben Fabricius 

Olsen anmelder en bog af Frede Hansen 

 
 

    8 – 11: Generalforsamlingen 2016 
 

          12: Opfølgninger på  

generalforsamlingen: 

Pakker til Kooperativet i 

Amataltal                 

Benebnooma – vores  

nye samarbejdspartner 
 

13 – 15: Værdiskabelse af affald er en sand  

udfordring for Burkina Faso 
- interview ved Benoît Naveau  
- oversat af Tina Jonstrup Larsen 

 

Billederne på for- og bagside er taget af 

Ahmed Ghabdouane. De forestiller elever og lærere 

på den tosprogede skole i Amataltal, Niger.  Læs 

også om Kooperativet i Amataltal på side 12! 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

 

Vi er for tiden 150 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, har du 

ikke betalt for i år. 
 

Husk at læse www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og  

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

dagligt.  
 
 

Vi får besøg af Emmaus Europas 

daglige leder, Gabriela Martin 
 

Foredrag på engelsk Emmaus Europe groups are 

championing for an inclusive Europe! 
 

torsdag den 1. september kl. 19 i Rådhussalen, 

Nørresundby gamle rådhus, Torvet 5, Nørresundby 

(lige over broen) 

Alle er velkomne! 

Arrangører er Oxfam Ibis Aalborg, FN-forbundet 

Nordjylland og Genvej til Udvikling. 

Læs nærmere på http://gtu.dk/migration.pdf  
 
…………………………………. 

 

 

Medlemmer af GtU er velkomne  

fredag den 2. september kl. 19 på Vestermølle, 

Oddervej 80, Skanderborg.  

Her vil Gabriela fortælle om sit arbejde som 

koordinator for Emmaus Europa. 
 

Af hensyn til servering af kaffe og kage er alle 

velkomne til at melde sig på forhånd hos Jørgen 

Olsen på tlf. 42 17 09 97 eller på 

gtu_sekr@hotmail.com – Vi vil forsøge at 

arrangere samkørsel.  
  

Værten for sammenkomsten på Vestermølle er 

GtU’s tidligere næstformand og nuværende 

parlamentariske revisor Jørn Kirkegaard.  
…………………………………. 

 
Lørdag den 3. september kl. 13-15 i Ridehuset i 

Århus vil Gabriela Martin være paneldeltager i en 

debat om migration som led i Verdensspejl Festival 

i Århus Festuge. 
 

GtU regner også med at præsentere vores blandede 

u-landhandel http://gtu.dk/blandede_u-

landhandel.pdf i Ridehuset 28./8. – 3./9.  
 

Klik ind her for program 

http://verdensspejl.dk/  
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