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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 132! 
 

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. 133 skal 

aftales med koordinatoren på 

gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal udkomme i 

november 2017.  
 

Dette nummer af Projekt & Kultur er trykt på 

Godsbanen i Århus i 100 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: Boko Haram øger offensiv i Niger 

- fra IRIN, oversat af Inor Dale.    
        

         6: Mødedeltagelser og udstillinger –  

Mediemarkeringer. 
 

   7 – 11: Referat af generalforsamling  

den 18. juni 2017. 
 

 12 – 13: Vi var fiskere 

- Birgit Vanghaug anmelder en 

roman af Chigozie Obioma.    
  

14 – 15: Nyheder fra Tessalit i Mali 

- af Rousmane Ag Assilaken 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen.  
 

     
Billederne på for- og bagside er taget af Emmaus 

International.  
 

På forsiden ses Emmaus Internationals 

forretningsudvalg: 

Formand Patrick Atohoun, Benin, 1. næstformand 

Juan Melquiades, Peru, 2. næstformand Moon  

 

 

Sharma, Indien, sekretær Koné Nanteque, 

Elfenbenskysten, kasserer Hélène Sayad, Libanon  

og de menige medlemmer Gloria Zuluaga, 

Colombia og Hans van Beek, Frankrig/Holland.  

 
På bagsiden ses Emmaus Europas 

forretningsudvalg:  

Formand Willi Does, Tyskland, sekretær Silvana 

Nogarole, Italien, kasserer Michael Heap, 

Storbritannien og de menige medlemmer Jean-

Philippe Légaut, Rumænien/Frankrig, Birgitta 

Göranson, Sverige og Hans van Beek, 

Frankrig/Holland.  

 
Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 138 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.  

 
Pakker til Kooperativet i Amataltal   
 

Vi sendte i 2016 4 pakker = 60 kilo, med varmt tøj 

til Kooperativet i Amataltal. Tøjet kan hjælpe nogle 

af de fattigste i området i det inderste Vestafrika til 

at overleve de kolde nætter fra november til 

februar. Den 28. februar, den 4. maj og den 6. juni i 

2017 sendte vi igen pakker. 

 

Tak til alle bidragydere, som gjorde det muligt at 

sende pakkerne! Tak til Røde Kors i Arden for 

brillerne, som vi sender med! 

 
Genvej til Udvikling deltager i afrikansk 

marked i Århus   
 

Lørdag den 30. september og søndag den 1. oktober 

i Godsbanens foyer, Skovgårdsgade, afholdes 

afrikansk marked med kunst, mad, mode, bolig, 

tekstil, live demo, udstillinger og musik.  
 

Lørdag 10 - 18 - søndag 10 - 18. 
 
 

Alle er velkomne, også bare for at hilse!  
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