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Bestyrelsen forbereder fremtiden 
 

 
Venskabsforeningens bestyrelse planlægger at afholde et video-bestyrelsesmøde inden 
længe. Hvis der viser sig mulighed for at arrangere en generalforsamling og forhåbentligt lige 
så spændende oplæg som planlagt i marts i år, vil vi indkalde til dem i forbindelse med et 
kommende nyhedsbrev. 
Indtil videre ønsker vi alle medlemmer alt vel – og på gensyn! 
Bestyrelsen. 

 

Dansk støtte til Corona-truede befolkninger 
 

 
Steen Sonne Andersen, Danmarks ambassadør i Burkina Faso, annoncerede onsdag den 22. 
april 2020 i Ouagadougou, økonomisk støtte til vandsektoren og kampen mod coronavirus. 
”Det danske parlament har netop godkendt supplerende støtte til Burkina Faso til en værdi af 
2.630 millioner CFA (= cirka 30 millioner kroner)," sagde han ifølge den officielle avis Sid-
waya. Over halvdelen vil blive brugt til at styrke drikkevandsforsyningen i de sekundære cen-
tre inden for det statslige vandselskab ONEA. Disse centre har underskud og bruges af internt 
fordrevne personer, der er særdeles udsatte for at blive ramt af corona-virussen. Den anden 
del af beløbet stilles til rådighed for UNICEF til investeringer i vand og sanitet til fordel for 
både internt fordrevne og værtspopulationer i regionerne Sahel og Centre-Nord. Landet har 
ifølge ambassadøren også ydet støtte på 350 millioner CFA til ngo'er, der arbejder på Dan-
marks vegne med lokalsamfundene. TC. 

 

Burkina-bøger på E-reolen 
 

 
Tillad mig i disse corona-tider, hvor bibliotekerne er lukket, at minde om, at man kan låne e-
bøger og lydbøger på ereolen.dk. Hvis man har længsler efter Burkina-oplevelser, så findes 
rejsebogen ’Man kan ikke vaske én hånd’ som begge dele. Historiesamlingerne ’Ånden i bao-
babtræet’ og ’Sådan har jeg selv hørt det’ kan læses på en computer eller en ebogsreader – 
ligesom min roman Stafet, der kun i meget begrænset omfang handler om Burkina Faso. Søg 
på Thyge Christensen på erolen.dk. Stafet er i øvrigt omtalt på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=42EDLU5Sj3Q&t=2s TC. 

Kontingent: 
Der er stadigvæk mange, der ikke har betalt i 2020. Jeg ved godt, at en del har automatisk 
betaling i maj, og de skal selvfølgelig sammen med dem, der har betalt se bort fra denne op-
fordring. Resten må meget gerne betale 200 kr. til 1551 2539098. Desværre er der ikke Mo-
bilePay på den slags konto, vi bruger i foreningen, men man kan betale MobilePay på 
23677905, så overfører jeg pengene til den rigtige konto. 



 

Corona-stuationen  
 

 
Internetportalen Wikipedia opdaterer stort set dagligt sin opgørelse over smittede og døde af 
COVID-19 i Burkina Faso. Den 28.april så situationen således ud: 
Bekræftet smittede: 632. 
Helbredte:453. 
Døde: 42. 
De reelle tal er sandsynligvis en del større, men alligevel ser situationen i øjeblikket ikke alt 
for faretruende ud - blandt andet skal det huskes, at den burkinske befolkning er næsten fire 
gange så stor som den danske. Ikke desto mindre er det burkinske samfund, ikke mindst 
økonomisk, langt mere sårbart end det danske, ikke mindst i tider hvor terrortruslen er vold-
sommere end nogensinde før.  Maj måneds fortælling på www.gorom-gorom.dk behandler 
dette emne mere udførligt. 
Som bekendt kan en krise betragtes som en risiko eller som en positiv mulighed for foran-
dring. Der er i øjeblikket tegn i sol og måne på, at det afrikanske kontinent som helhed er 
ved at påtage sig en ny rolle i det globale samspil.  
Niels Larsen skriver den 24. april i Globalnyt.dk, at 50 fremtrædende afrikanere under over-
skriften ’Genopfind Afrika under skyggen af corona’ sender et positivt budskab til deres egne 
befolkninger: ”Hvis Afrika mobiliserer sine samlede ressourcer – kreative, intellektuelle, tek-
niske, digitale, – såvel i som uden for kontinentet, og hvis alle arbejder sammen om løsnin-
ger, kan Afrika komme både stærkere og mere forenet ud af krisen Et andet Afrika er muligt 
og det samme er en anden medmenneskelighed hvor medfølelse, empati, lighed og solidari-
tet vil definere samfund. Hvad der tidligere måske var en utopi er nu overgået til det muliges 
rige,” lyder det blandt andet. 
En søgning på Google bekræfter, at budskabet er kommet bredt ud. 
Tre dage senere bragte dagbladet Politiken en artikel af det ugandiske parlamentsmedlem 
Bobbi Wine og lederen af Brenthurst Foundation Gregg Mills, hvor de ikke mindst understre-
ger bistandshjælpens begrænsede betydning for Afrika udvikling og retter skytset mod ver-
densdelens nuværende ledere.  
Jeg ved ikke, hvem der har besluttet overskriften, som lyder: ’Covid-19 kan åbne muligheder 
for Afrika.’ Men igen tyder tendensen på, at Jordens økonomisk fattigste verdensdel er ved at 
være klar til at se på sig selv gennem positive og konstruktive briller. TC. 

 

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). 

 


