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Innovation X 
- tekst og fotos ved Claus Reiche. 

 

Foreningens koncept er, at vi køber kunst og 

kunstværk i Burkina Faso og dermed støtter nogle 

talentfulde kunstnere. Vi sælger produkterne i 

Danmark og sender overskuddet tilbage. Pengene 

går til institutioner, som giver udsatte børn og 

unge redskaber til at ændre deres fremtid.  
 

Innovation-X har siden starten i 2014 støttet 

fortælleren Kientega Pingdéwindé Gérard’s 

Centre Culturel Koombi i landsbyen Abolé bl.a. 

med et lys- og lydanlæg, således at også den 

tekniske del er superprofessionel, når børnene og 

de unge dansere og musikere drager på turné rundt 

i landet. Tilsvarende har kunstcentret Manneere, 

som drives af maleren Christophe Sawadogo, 

modtaget udstillingslys plus et lydanlæg, som 

kvarterets unge ønskede sig, så de kunne udfolde 

deres lyst til slam, rap og hiphop.  
 

Med en række udstillinger har foreningen 

præsenteret en række burkinske kunstnere, fx 

Christophe Sawadogo, skulptøren Xavier Sayago, 

bronzestøberen Yacouba Touré, Le Roi de 

Pubelle: Sahab, kunstnerkollektivet Tond Lataaba 

og medvirket til, at disse kunstnere har deltaget i 

udvekslingsprojekter i Danmark. Som noget helt 

nyt står Innovation X til efteråret som 

medarrangør af en kunstudstilling på centret 

Manneere, hvor to danske skulptører, Søren Friis 

og Frode Steinicke udstiller sammen med 

skulptøren Abou Sidibé. 
 

I foreløbig tre workshops på skoler i Danmark har 

vi i samarbejde med danseren og koreografen 

Mariam Dankambary eksperimenteret med at gå 

på tværs af kunstens genrer og har fx mixet 

bronzestøbning & dans, dans & akvarel og fået 

meget fine tilbagemeldinger fra deltagerne.   
 

Siden 2016 er midlerne og kræfterne primært 

brugt på at støtte oprettelsen af et uddannelses- og 

rehabiliteringscenter for børn og unge, som lever 

på gaden i hovedstaden Ouagadougou. 

                                                 
1 Foreningen til Støtte for Børn i Vanskelige 

Situationer. 

 
 

Gadebørn venter tålmodigt på, at der bliver nogle 

rester tilbage til dem. 

 

Centret ligger i Koubri ca. 20 km udenfor 

hovedstaden og drives af ngo’en ASECD - 

Association de Soutien aux Enfants en 

Circonstances Difficiles1. Organisationen blev 

stiftet i 1999 af Clemént Ouedraogo, der selv 

havde levet på gaden. Han startede med at lave 

skole for nogle ganske få børn i et af hoved-

stadens absolut fattigste kvarterer. I dag driver 

ASECD tre skoler. Der er 40 fuldtidsansatte som 

varetager undervisningen af godt 700 børn og 

unge fordelt på alle klassetrin. Flere er fortsat på 

universitet, og en enkelt demissionerede i 2018 

som brobygningsingeniør fra Université Butune i 

Lille, Frankrig. 

 

 
 

Skolemøbler og tavle med container fra Danmark. 
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Gennem hele sit virke har Ouedraogo holdt godt 

øje med børn, som lever på gaden, og i 2005 

starter han et dagcenter, hvor gadebørn kan 

komme og vaske sig, vaske tøj, blive tilset af 

sundhedspersonalet, få et godt måltid og lidt 

almen skoleundervisning – inden de ved mørkets 

frembrud må ud på gaden igen. På baggrund af de 

mange erfaringer med disse meget udsatte børn er 

ASECD nu i gang med at bygge et centerinternat i 

Koubri, hvor disse børn får en chance for at ændre 

deres fremtid. Centeret tilbyder eleverne en 

elementær skoleuddannelse, håndværksmæssig 

træning og lønnet beskæftigelse. En del af lønnen 

spares op til den dag, eleverne skal ud og starte 

for sig selv. I forbindelse med elevernes fysiske 

og psykiske restituering deltager de i den daglige 

drift af centeret, der bl.a. indebærer dyrkning af 

frugt og grønsager på de 5 ha, som den lokale 

konge har skænket til centret. 
 

Innovation X har i samarbejde med Genbrug til 

Syd / DANIDA og Nødhjælpsdepotet i Næstved 

sendt 4 containere af sted til ASECD med udstyr 

til at facilitere børnenes skolegang og lærernes 

undervisning: skoleborde og -stole, tavler, skabe, 

computere, papir, blyanter m.m. Men også cykler 

til dem, som har langt til skole, køkkengrej til 

skolekøknerne – og selvfølgelig fodbolde og 

fodboldstøvler – Burkina Faso er en 

fodboldnation! I containerne har der desuden 

været madrasser, skabe, håndværktøj og møbler til 

et opholdsrum til Koubri-projektet. 
 

En af ASECD’s ambitioner er at organisationens 

skoler og institutioner bliver økonomisk 

uafhængige af eksterne sponsorer. I forhold til 

staten er det ikke noget problem – staten giver 

nemlig intet tilskud – men eksterne sponsorater 

har det med at udløbe. Produktionen af frugt og 

grøntsager bidrager til at holde udgifterne til kost 

nede og vil på sigt også gennem salg på markedet 

kunne bidrage økonomisk.   
 

I 2017 tog Innovation X initiativ til et 

genanvendelsesprojekt, hvor plastikflasker skæres 

om til tråd og bindes til børster og koste. Projektet 

er under stadig udvikling og har regeringens 

bevågenhed – så på sigt vil det forhåbentlig kunne 

yde et væsentligt bidrag til at finansiere centrets 

aktiviteter. 

 
 

Fra flaske til børste. 
 

I februar 2019 blev der på initiativ af Innovation 

X og med økonomisk støtte fra tre Rotary-klubber 

i Vendsyssel opført et 12 m højt og 10 m3 stort 

vandtårn med soldrevne pumper.  

 

 
 

Det flotteste vandtårn. 
 

Så nu spirer og gror de 100 papayaer, de 100 

bananpalmer, de 100 appelsintræer og de 100 

mangoer. Majs, kål og jordnødder skyder op, et 

hønseri er under opførelse – og Innovation X har 

taget hul på et biogasbaseret køkken, som gerne 

skulle stå klar i 2021.  
 

Innovation X, Toustrupvej 7, Røgen, 8472 Sporup   

Tel. 2o156569 / 911127 22.  


