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Invitation til besøg på Frederiksborg Slot 
 

 
 
 
 
Kære venner 
 
Vi inviterer foreningens medlemmer, sammen med den burkinske ambassades personale og her-
boende burkinere, til et besøg på Frederiksborg Slot i Hillerød 
 

Lørdag den 17. august 2019 
 

Vi mødes kl.12.00 ved Hillerødsholmskolen, Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød. 
 
Foreningen giver frokost på skolen, og derefter begiver vi os til Frederiksborg Slot. Entreen for 
medlemmer er 60 kr. 
 
Svar senest den 5. august. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Hvis du har lyst til at deltage så send en mail til: ulrik.falks@gmail.com 
 
Telefonisk henvendelse: 4190 3973 (Lisbeth Larsen) 
 



 
Besøg af Mama og Wamdé-børn 

 
 

af red 
 
Mange venner af Burkina Faso har både i Burkina, men også her i Danmark haft fornøjelsen af 
at se og høre børnene og de unge optræde med sang, musik og dans 
De kommer nu igen til Danmark, først og fremmest til Ballerup i perioden fra den 13. august til 
27. august. De bor i Ballerup og det meste af deres optræden vil foregå ved Ballerup Musikfest 
den 24. og 25. august. Men den 23. august tager de til Kulturfolkemøde i Nykøbing Mors. 
 

 
Wamde ved en tidligere optræden i Ballerup 

 
Vi kender i øjeblikket desværre ikke noget til et tidspunkt i Nykøbing Mors men tidspunkterne i 
Ballerup er: 
 
Lørdag den 24.8 kl. 12.05 – 12.35: 
Musikfestscenen på Kirketorvet i Ballerup Wamde sammen med Ballerup Skoleorkester. 
 
Lørdag den 24.8 kl. 15.00 – 15.30: 
Baghusscenen, ikke langt fra Kirketorvet 
 
Lørdag den 24.8 kl 17.15 – 17.45: 
Dansescenen i Gågaden. 
 
Lørdag den 24.8 kl. 19.15 – 19.45: 
Ballerup Kirke 
 
Søndag den 25.8 kl. 11.30 – 12.00:  
Dansescenen i Gågaden. 
 
Søndag den 25.8 kl. 12.15 – 12.45: 
Ballerup Bibliotek. 
 
Alle koncerter er gratis og åbne for alle 

 



 
 

Internt fordrevne 
 

 

af Thyge Christensen (redigeret af red) 

Natten til den 1. april fandt der et terrorangreb sted i en landsby nær Aribinda (i Soum-provin-
sen, nær provinsgrænsen til Oudalan), hvor den traditionelle leder og tre medlemmer af hans 
familie som de første blev dræbt. Indenrigsministeren Siméon Sawadogo har fortalt det bur-
kinske tv i en reportage fra Aribinda, at der først var tale om en terroraktion, der kostede 30 
personer livet – og derefter etniske sammenstød, der menes at have kostet 32 dræbt. Desu-
den er 9 personer i terroristernes varetægt. Der er tale om en af de værste voldsepisoder i 
landets historie, både i forhold til terroren (som ordet gerne bruges om de Al-Qaeda relaterede 
angreb) og i forhold til etniske sammenstød. 

For et år siden havde endnu kun ganske få hørt om internt fordrevne i Burkina Faso. Lejre 
havde i årevis helt overvejende været for maliere, der var flygtet for krigen i deres hjemland. 
Men den 30. juni i år blev der opgjort cirka 220.000 personer, der var presset ud af deres 
hjemegn af terrorisme og etniske overfald, og det tal var steget med 29 % siden den 11. maj. 

Myndighederne i Gorom-Gorom har opgjort antallet af de internt fordrevne, der er kommet til 
byen inden for de seneste par uger til 7.476. 
Mange indkvarteres privat hos venner og familie. Abdoulaye, som nu bor i Kel Egièf , og som 
nogle vil kende, har så mange boende, at en del må være ude under træerne, selv om regnti-
den er begyndt. Det drejer sig især om folk fra landsbyen Sikiré, som ligger nær Aribinda på 
vejen, der fører til Gorom-Gorom. 
Der er tale om 100 familier i alt, og kommunen har fortalt Abdoulaye, at de vil åbne en mini-
klinik med en sygeplejerske ude hos ham. 

Bortset fra det kan kvinderne i M’Balla Sukaabe (Red Børnene i Gorom-Gorom) fortælle, at 
kommunen har indkaldt alle foreninger til møde om, hvordan de kan hjælpe. Alle åbne pladser 
i byen samt skolerne er optaget af internt fordrevne. 

To af kvinderne har født inden for de sidste par dage. Den seneste er en dreng, der får navnet Kel-Eguièf 
efter Abdoulayes landsby. 
 
Venner af Abdoulaye har startet en indsamling for at hjælpe ham med så godt som muligt at sørge for de 
mange ”gæster”. Det er uvist, hvor længe han skal regne med at have dem i sin varetægt, og hvor meget 
støtte, han på længere sigt kan regne med fra myndighederne og måske fra NGO’er. Pengene samles ind 
på Thyge konto: reg.nr. 3648 – konto 3648414412. Bidrag modtages også på til MobilePay nr. 29 72 04 58. 

 
 
 
Nyhedsbrevet er information til medlemmerne mellem udgivelserne af ”Burkina Kontakt”. 
Der kan sendes stof til både nyhedsbrevene og ”Burkina Kontakt” til: 
Ulrik Falk-Sørensen (ulrik.falks@gmail.com) eller Niels Hougaard (n.hougaard@get2net.dk). 

 


