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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 138! 
 

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. 139 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i maj 2019.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Århus i 95 eks. 

Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
       

    3 - 4: Mødedeltagelser og udstillinger –  

pakkeforsendelser - 

mediemarkeringer. 
 

   5 – 7: Fra samarbejde ”for” til samarbejde  

”gennem” – eksemplet med  

Assador i Tessalit 
- interview ved Benoît Naveau 

- oversat fra fransk af Tina 

Jonstrup Larsen. 
 

 8 – 12: Den Folkelige Fejekost  

i Burkina Faso 
- af Emmaus International 

- oversat fra fransk af Naja Egede 

Kristensen. 
 

13 – 16: Til minde om  

sprogforsker Karl-G. Prasse 
- af Madjid Allaoua. 

 

Billedet på forsiden er taget af Jacob Crawfurd 

med henblik på oplysning om Couleur Café i Kbh. 

25. maj kl. 12 til 18, hvor Marianne Dithmer 

præsenterer GtU’s blandede u-landhandel. C. C. er 

afrikansk festival og marked, som i år holdes ved 

VerdensKulturCentret og Skt. Hans Torv.  
   
 

Billedet på bagsiden er taget af skoleinspektør 

Kabirou Chaibou på Karl-G. Prasse Skolen i 

Amataltal i Niger. Billedet forestiller et udsnit af 

skolens elever. 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 134 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, har du 

ikke betalt for i år. 

 
 

 
(foto: Emmaus International) 

 

Mahamady Sawadogo døde den 11. februar – han 

var stifter og leder af SEMUS i Yako 

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

we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-

faso/semus.html - desuden medlem af EI’s 

forretningsudvalg 2012-16 og ved sin død formand 

for Emmaus Afrika. Æret være hans minde! 

 

Husk at læse www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og  

www.gtu.dk/Kalender.htm ganske ofte.  

 

Nær ved høvdingen 
 

Vi har modtaget følgende besked fra Else Trærup: 
 

Jeg har for nogle måneder siden fået udgivet en 

bog: Nær ved høvdingen – erindringer fra min 

afrikanske landsby, der handler om mit 20 år 

lange ophold i Burkina Faso og det projekt, som 

jeg har grundlagt og ledet dernede: Association 

Kologh Naba. En af vore aktiviteter har været 

"construction sans bois", bygning af huse i lokale 

materialer og uden anvendelse af træ. Andre 

aktiviteter er opsætning af solenergi på skoler, 

syning, vævning, sæbefremstilling, restaurantdrift. 

Bogen koster 200 DKK og kan købes efter 

henvendelse til mig estraerup@gmail.com. Jeg 

holder foredrag om projektet. 
 

…………………………………………………… 

 

Red. anm.: Else har skrevet til en lang række 

organisationer og vedhæftet GtU’s anmeldelse: 

http://gtu.dk/PK137-10-11.pdf  

GtU har bogen med på udstillinger og møder. 

 

Forvarsel   
 

Genvej til Udviklings generalforsamling er 

berammet til kl. 13 til 18 søndag den 16. juni i 

Værløse. Indkaldelse i Projekt & Kultur nr. 139 i 

maj 2019.  
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