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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 136! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf.nr. 42 17 09 97 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 137 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i november 2018.  
 

Dette nummer af Projekt & Kultur er trykt på 

Godsbanen i Århus i 100 eks. Redaktionen 

opfordrer til eftertryk med kildeangivelse.  

Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis 

foreningens holdninger. 

 

Dette nummer indeholder: 
       

          3:  Mindeord fra skoleinspektør  

Kabir Chaïbou 
 

Foredragsrække  

med Koudbi Koala  
 

Jubilæumshøjtidelighed. 
 

    4 – 8: Referat af generalforsamling. 
            

          9: Mødedeltagelser og udstillinger –  

Mediemarkeringer. 
 

10 – 11: Interview med Jean Ziegler:  

”Emmaus er afvisning af  

afmagt” 
-    af Emmaus International 

-     oversat af Naja Egede  

Kristensen.  
 

12 – 14: Monsanto i Burkina Faso  

– bedrag og modstand           

-     af Benoît Naveau 

-     oversat af Tina Jonstrup Larsen.  
 

         15: Det nordlige Mali er fortsat udsat  

                       for usikkerhed 
-     af Benoît Naveau 

-     oversat af Naja Egede  

Kristensen. 

 
Billedet på forsiden har ukendt fotograf. Det 

forestiller en container stillet op i byen Lviv i 

Ukraine – af organisationen Emmaus Oselya  

https://www.emmaus-international.org/en/who-are-

we/emmaus-around-the-

world/europe/ukraine/oselya.html  
 

 

Med grønne bogstaver står ”Tøj, sko, bøger” og 

nedenunder ”for at støtte sociale projekter” – 

nederst ”Hvis I ønsker at give os møbler eller andre  

større effekter, så ring på 2963303”.  
 

Med røde bogstaver står ”Tak”. På siden ses 

logoerne for Emmaus Oselya og for ”Museum for 

Ideer” (hvor den første container blev stillet).  
 

Her står nedenunder ”produceret med økonomisk 

støtte fra Henri Nouwen Fonden (som finansierede 

Oselyas første tre containere).  
  

 

Billedet på bagsiden er taget af Yuriy Dyachyshyn 

og er ligeledes fra Emmaus Oselyas arbejde i Lviv. 

Teksten lyder: ”Hjælp os at hjælpe andre!” 
 

 

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.  
 

Afrikansk marked i Aarhus Festuge  

Genvej til Udviklings blandede u-landhandel er 

med søndag den 2. september kl. 11 til 19 på 

Folkestedet, Carl Blochsgade 28 + lørdag den 

8. sept. 10 til 18 og søndag den 9. sept. 10 til 

16 på Brobjergskolen ved Musikhuset.  

Følg med på 

https://www.facebook.com/AfrikanskMarked 
https://www.facebook.com/events/2320316
04049045/?ti=as 
https://www.facebook.com/events/2049786
86981421/?ti=as 
https://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/ve
rdensspejl-festival 
 

Pakkeforsendelser  
 

Pakke til Kooperativet i Amataltal blev sendt den 

12. februar i år og nåede frem den 30. maj.  

Pakker til Benebnooma, Koudougou, Burkina Faso, 

blev sendt den 11. juli og den 25. juli. 

Pakke til Syn for Sagen i Afrika blev sendt den 10. 

juli. 

Læs generalforsamlingsreferatet på siderne 4-8 om 

pakkeforsendelser!  
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