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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 134! 
 

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. 135 skal 

aftales med koordinatoren på 

gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal udkomme i 

maj 2018.  
 

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: En baobab er væltet – nekrolog over  

Ghabdouane Mohamed. 
 
 

           4: Mødedeltagelser og udstillinger –  

Mediemarkeringer. 
 

           5: Afrikansk marked i Aarhus  
-  af Lene Nørtoft. 

 

     6 – 7: Hyldest til Graziano Zoni  
-     af Emmaus International 

- oversat af Sara Grund Sørensen. 
 

     8 – 9: Patrick Atohoun – benineren i  

Abbé Pierres fodspor  
-     af Benjamin Polle, Jeune  

Afrique 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen. 
    

  10 – 12: José, ansvarlig for Nokoué- 

programmet i Benin, på 

rundtur i Frankrig  
-     af Emmaus International 

- oversat af Gitte Vejlgaard. 

 

13 – 16: Med kærlig hilsen – Breve fra  

Tanzania 1968-70 
-     Arne Rosenkvist anmelder en  

bog af Ingeborg Evans. 
 
Billedet på forsiden er taget af Poul Kruse i 2008 i 

Ghabdouane Mohameds hus i Amataltal. Det er 

Ghabdouane til venstre. Læs nekrologen på side 3! 

  
Billedet på bagsiden er taget af Ingeborg Evans og 

er fundet på side 13 i bogen ”Med kærlig hilsen – 

Breve fra Tanzania 1968-79”, som anmeldes af 

Arne Rosenkvist på siderne 13-16. Billedteksten er: 

”En nabo uden for sit hus med sine to drenge. Det 

var dem, jeg senere fik i skole.” 

 

 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 133 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 ganske ofte.  

 

 

Pakker til Kooperativet i Amataltal    
 

Vi sendte i 2017 4 pakker = knapt 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 12. februar i år sendte vi 

igen en pakke.  
 

Tak til alle bidragydere, som gjorde det muligt at 

sende pakkerne! Tak til alle, som har skænket tøj! 

Tak til Røde Kors i Arden for brillerne, som vi 

sender med!  

 
 

Forvarsel   
 

Genvej til Udviklings generalforsamling er 

berammet til kl. 13 til 18 søndag den 17. juni i 

Hobro. Indkaldelse i Projekt & Kultur nr. 135 i maj 

2018.  
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